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воєнні збитки державних архівів, списків втрачених фондів та справ, що 
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П е р е Д М о в а

Наявність системи довідників, що віддзеркалюють склад і зміст 
Національного архівного фонду, а також зростання інтересу до пошукових 
засобів всіх державних архівів, включаючи міжархівні довідники різних ти-
пів і видів, яскраво характеризують сучасний стан архівної галузі. з метою 
забезпечення системного підходу у підготовці довідкових видань колегія 
Держкомархіву України у листопаді 2000 р. схвалила перспективний план 
підготовки спеціальних видань за програмою “Архівні зібрання України” на 
2001–2005 рр., яка включає дві загальні серії: “путівники” (довідники про 
склад і зміст фондів окремих державних архівів) та “спеціальні довідники” 
(архівні довідники інших типів, зокрема, загальнонаціонального характеру, 
міжнародні, тематичні)1.

Ще на початку 1990-х рр. у зв’язку з реституційними процесами 
науковці знову звернулися до питання втрачених і переміщених архівних 
фондів. Осмислення важливості цього питання, що обумовлено об’єк-
тивними закономірностями архівного і, взагалі, інформаційного пошуку, 
вивели на рівень усвідомлення необхідності підготовки наукового довід-
ника загальнодержавного рівня – Національного реєстру втрачених та пере-
міщених архівних фондів.

Актуальність підготовки довідників про втрачені та переміщені 
архіви й архівні фонди обумовлена й тим, що такого типу довідкові видання, 
які містять інформацію про міграцію архівних фондів, сприятимуть вирі-
шенню евристичних завдань, допоможуть вітчизняним і зарубіжним 
архівістам, вченим-історикам, які займаються пошуками втрачених 
культурних цінностей, встановити причини втрат і розпорошеності істо-
ричних документальних комплексів, здійснити фізичну або гіпотетичну 
реконструкцію колись цілісних архівів чи архівних фондів.

першу фундаментальну працю, присвячену втратам архівів у роки 
Другої світової війни, підготували польські архівісти ще у 1950-х рр.2 
У двотомному виданні Генеральної дирекції державних архівів польщі 
досліджувалися не лише обсяги втрат найбільших архівосховищ Варшави, 
наприклад Головного архіву давніх актів, Архіву нових актів, Архіву 
народної освіти, Міського архіву, але й зазначалися наявні на той час 
труднощі з підрахунками реальних збитків – відсутність облікових доку-
ментів до архівних фондів (інвентарів, сумаріушів та ін.), знищених або 
вивезених окупантами. Місцезнаходження багатьох пограбованих архівних 
документів залишалося невідомим3.

Усвідомлюючи важливість видання переліку втрачених культурних 
цінностей, в тому числі й архівних документів, російські архівісти 
опублікували Каталог фондів державних архівів, втрачених в роки Другої 
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світової війни4. Основою для складання Каталога втрачених архівних фон-
дів були картки фондів Центрального фондового каталога, які заповнюва-
лися на підставі повоєнних актів і списків втрачених фондів, що складалися 
держархівами для Надзвичайної державної комісії з розслідування і вста-
новлення злочинів нацистських загарбників. Джерельною базою Каталога 
стали також акти про збитки і списки втрачених фондів, що відклалися в 
фонді Головного архівного управління сРсР у Державному архіві Російсь-
кої Федерації (ф. 5325). Укладачі Каталога акцентували увагу на недоскона-
лості карток фондів ЦФК. “при составлении карточек фонда, – зазначалося 
в передмові до реєстру, – даже в 1947 году формулировки причин утраты 
иногда произвольно менялись”5. перший випуск Каталога подавав 
типологію основних втрат архівних документів у 1941–1945 рр.: втрати 
в результаті військових дій і варварського нищення архівів окупантами; 
втрати як результат забезпечення життєдіяльності населення; втрати в рез-
ультаті ретельно організованого нацистами пограбування архівів уповно-
важеними для цього спеціальними формуваннями окупаційних військ 
і окремими особами; втрати в результаті евакуації і реевакуації архівів; 
втрати як наслідок знищення документів на місцях перед загрозою їх захоп-
лення окупантами6. До Каталога включені дані про збитки Державного 
архіву Кримської області (сучасна назва – Державний архів в Автономній 
Республіці Крим) і Державного архіву м. сімферополя, оскільки Кримська 
область до 1954 р. перебувала у складі Російської Федерації (тоді РРФсР).

загальні засади підготовки в Україні Національного реєстру втра-
чених та переміщених архівних фондів вперше були сформульовані в наказі 
Держкомархіву України “про підготовку Національного реєстру втрачених 
та переміщених архівних фондів” від 5 лютого 2001 р., № 8, пам’ятці до 
складання Реєстру, а також у листі Держкомархіву України “про уточнення 
відомостей до Національного реєстру втрачених та переміщених архівних 
фондів” від 8 квітня 2002 р. за ініціативою Держкомархіву України при 
підготовці Реєстру було проведено анкетування архівів стосовно втрат у 
період Другої світової війни.

Концептуальні засади Національного реєстру втрачених та переміще-
них архівних фондів вимагають чіткої дефініції понять “втрачені” й 
“переміщені архівні” фонди. До “втрачених” слід віднести архівні фонди, 
які фізично знищені і втрачені назавжди. поняття “переміщені фонди” 
надто широке. Фактично всі архівні фонди, що зберігаються в державних 
архівах України, зазнали переміщень (із відомчих і приватних архівів фонди 
передавалися до архівів історичних, архівні фонди мігрували по різних 
архівах та регіонах, як наприклад, Архів Коша Нової запорозької січі, 
архівні фонди старої Гетьманщини). Категорія “переміщених” включає 
фонди державних архівів України, які опинилися за її межами, а також 
архівні фонди або їх частини, про існування яких на сьогодні немає дос-
товірних даних, і вони вважаються втраченими. 

Широкомасштабний процес міграції та розпорошення архівів України, 
який розпочався у ХІХ ст. з переміщення архівних фондів ліквідованих 
установ до відомчих та історичних архівів Москви й санкт-петербурга, 
набув апогею у ХХ сторіччі. Найбільших втрат зазнали архіви України у 
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роки Другої світової війни. Архівні джерела свідчать про безпрецедентні 
приклади спланованого й організованого нищення та переміщення 
культурних цінностей під час воєнних дій і окупації України. 

серію видань Національного реєстру втрачених та переміщених 
архівних фондів розпочинаємо з реєстру архівних фондів, втрачених, роз-
порошених і переміщених у роки Другої світової війни. Видання першого 
випуску Реєстру сприятиме пошуку переміщених архівних фондів, окремих 
документів, які не загинули і, можливо, зберігаються в архівосховищах 
України або поза її межами.

До категорії “переміщених” архівних фондів не включаємо ті, які було 
евакуйовано в роки війни та реевакуйовані у післявоєнний час і які зараз 
зберігаються в державних архівах України. Однак, тема “переміщених” 
архівів та архівних фондів варта дослідницького інтересу, оскільки міграція, 
в тому числі евакуація та реевакуація архівних документів, мала наслідком 
певні втрати, розпорошення, порушення структури архівних фондів.

До наступних випусків Реєстру увійдуть списки документів 
Центрального державного кінофотофоноархіву України і архівних фондів 
партійних архівів, втрачених у період Другої світової війни, а також 
списки архівних фондів державних архівів України, переданих за її межі у 
повоєнний час, до 1991 р. включно.

*   *   *
Доля культурних скарбів України в роки Другої світової війни, в тому 

числі винищення й переміщення документальних цінностей, стала об’єктом 
вивчення ще з середини 1940-х рр., коли з’явилися перші публікації з історії 
архівів у воєнні роки7. У радянській архівознавчій літературі стосовно оку-
паційного періоду вивчалися дві основні проблеми: евакуація архівів і дія-
льність архівних установ в тилу та нищення архівних багатств окупантами, 
характеристика збитків державних архівів8. питанню евакуації архівів 
(у т. ч. із України) у перші місяці війни присвячена публікація В. В. Цапліна 
“подвиг архивистов”9. посилаючись на офіційні звіти УДА НКВс УРсР, 
що надходили до союзного керівного органу архівною справою10, автор 
наводить дані про обсяг і склад архівних фондів, вивезених з різних регіонів 
України на схід. В.В. Цаплін подає статистику щодо збитків окремих архівів 
в результаті військових дій, зокрема держархівів Київської, Чернігівської 
та Харківської областей. У середині 1970-х рр. директор Центрального 
державного архіву народного господарства сссР В. В. Цаплін написав 
фундаментальну працю “Архивы, война и оккупация 1941–1945 годы” (452 
стор. машинопису)11. Об’єктивно за радянських часів ця робота не могла 
побачити світ. У ній вперше залучено обширний масив архівних документів 
колишнього ЦДАЖР сссР про евакуацію, винищення і вивезення архівних 
фондів.

Фактом засекреченості (таємного зберігання) архівних фондів, зокрема 
фонду ГАУ сРсР (ф. 5325 в ЦДАЖР сРсР – нині ДАРФ), фонду ГАУ УРсР 
(ф. 14 в ЦДАЖР УРсР – нині ЦДАВО України; документи опису  7 фонду 
14 з грифом “секретно” розсекречено лише 2002 р.) пояснюється не лише 
відсутність у радянській архівістиці грунтовних досліджень про втрачені 
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й переміщені архівні фонди України, а й поява робіт, що містили неповні, 
суперечливі, або й помилкові дані про воєнні збитки. 

праці радянських архівістів не розходилися з партійно-ідеологічною 
концепцією, що звинувачувала в усіх втратах архівних скарбів лише 
нацистських окупантів. Висвітлення окремих аспектів нищення й 
пограбування архівів у роки Другої світової війни в радянській історіографії 
не виникало навіть у постановочному плані. заполітизовані публікації 
замовчували помилки при організації та здійсненні евакуації, а також 
нищення документів радянськими службами напередодні окупації.

Демократичні процеси початку 1990-х рр., розсекречення архівних 
фондів, активізація реституційних заходів сприяли появі досліджень віт-
чизняних і зарубіжних істориків про переміщені та втрачені культурні 
цінності. Особлива роль у дослідженні проблеми українських архівних 
фондів, втрачених і переміщених у роки Другої світової війни, належить 
відомій американській дослідниці, співробітнику Українського наукового 
інституту Гарвардського університету (сША) д-ру патриції Кеннеді Грім-
стед. першою спробою розкрити питання трагічного винищення архівних 
багатств, пограбування і вивезення нацистами з України на захід архівних 
документів була стаття патриції Кеннеді Грімстед “The Fate of Ukrainian 
Cultural Treasures during World War II: The Plunder of Archives, Libraries, 
and Museums under the Third Reich”12. студія американської дослідниці, 
яка базується на документах розсекречених радянських фондів, трофейних 
нацистських документах, що зберігаються в Москві, Києві, а також 
широкому масиві архівних документів зі сховищ Німеччини, польщі, 
сША, Чехії, словаччини, окреслила загальні масштаби трагедії втрати 
архівних скарбів. патриція Кеннеді Грімстед порушила ряд історичних, 
теоретичних, науково-методичних питань, які й зараз потребують подаль-
шого дослідження, а саме – історія евакуації архівних фондів на схід, засади 
відбору архівних документів до евакуації, вивезення на захід архівних цін-
ностей, склад і характер вивезених окупантами документів, маршрути їх 
слідування, центри розміщення документів, вивезених з сРсР.

Результатом багаторічних наукових пошуків в архівах сРсР, 
пострадянських Росії й України, архівах Європи й Америки є нове фун-
даментальне видання патриції Кеннеді Грімстед “Трофеї війни та імперії: 
Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика 
реституції”13. Частина монографічного дослідження (“Архіви, переміщені 
під час і внаслідок Другої світової війни”) присвячена детальному аналізу 
процесів тотального винищення і переміщення архівів у роки війни. Автор 
торкається проблем, дотичних до нашої теми: перебіг евакуації і повоєнної 
реевакуації архівних фондів, дії нацистського режиму з концентрації, погра-
бування і переміщення архівів на окупованих територіях, повернення до 
сРсР вивезених з окупованих територій архівів. Дослідниця наводить 
документальні свідчення свідомого нищення радянськими властями архівів, 
які не змогли евакуювати через брак транспортних засобів14.

Одній із найбільших трагедій для української архівної спадщини 
в роки Другої світової війни (втрата майже 4 тис. із 6 тис. актових книг 
правобережної України ХVІ–ХVІІІ ст., що зберігалися до війни в Київсь-
кому центральному архіві давніх актів) присвячена стаття патриції Кеннеді 
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Грімстед “Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій сві-
товій війні: потрійна трагедія – нищення, пограбування, пропаганди”, спеці-
ально підготовлена до 150-ої річниці Київського центрального архіву давніх 
актів15. “Доля Київського архіву давніх актів у Другій світовій війні, – зазначає 
дослідниця, – сповнена цікавої, але трагічної іронії з синдромом воєнних 
культурних втрат і врятувань”16. саме та третина актових книг КЦАДА, що 
збереглася на сьогодні в ЦДІАК України, була вивезена нацистами з Києва 
1943 р. Дві третини безцінної для історичної науки київської колекції актових 
книг, яку не евакуювали 1941 р. і яку окупанти залишили в Києві, зникли за 
невідомих обставин. У статті акцентується увага на реаліях евакуації фондів 
КЦАДА (“КЦАДА і “занурення у хаос” 1941 р.”), розглядаються завдання 
і плани роботи нацистських архівістів у київських історичних архівах, в 
тому числі тематика історико-археографічних досліджень, детально висві-
тлюються обставини нацистської евакуації 1943–1944 рр., наводиться ста-
тистика вивезення документів КЦАДА та шляхи їх міграції (Кам’янець-
подільський, Троппау (Опава), замок Трпісти), аналізуються причини 
збитків архіву17, підкреслюється роль українських архівістів М. Тищенка та 
М. Геппенера, які супроводжували вагони з київськими документами, у збе-
реженні архівалій на тернистому шляху їх міграції.

Дослідниця підкреслює важливу роль розсекречення за останні роки 
архівних фондів і документів, які “проливають багато світла і на те, що 
німецькі архівісти робили з архіваліями КЦАДА і на те, що саме було зали-
шено на різних пунктах маршруту вивезення”18. Як і кожне дослідження 
американської вченої, робота має грунтовний довідковий апарат, що подає і 
характеризує використану широку джерельну базу, вичерпну бібліографію, 
може слугувати досліднику в уточненні даних про втрачені та переміщені 
архівні фонди КЦАДА.

Грунтовною роботою, що порушила питання воєнних збитків укра-
їнських архівів, є дисертація М. Г. Дубик “Архівна справа в окупованій 
Україні (1941–1944 рр.)” (1997). Дисертаційне дослідження присвячене 
питанням стану та діяльності державних архівів напередодні та за часів 
окупації, політики окупаційних властей щодо архівів. Долю архівних фондів 
взято дослідницею за об’єкт дослідження. Відкинувши усталені стереотипи, 
переосмислюючи деякі моменти воєнного етапу в історії архівної справи19, 
М. Г. Дубик на основі широкого кола джерел простежила шляхи евакуації 
документальних матеріалів на схід, проаналізувала причини збитків дер-
жавних архівів України. Окремі факти нищення та вивезення німецькими 
і румунськими окупантами документів з архівів України також викладені 
дослідницею в “Нарисах історії архівної справи в Україні” (розділ 17 
“Архіви УРсР у роки Другої світової війни”). Автор подала загальну хара-
ктеристику складу архівних документів, вивезених окупантами із цен-
тральних, обласних держархівів та їх філіалів20. Водночас, дослідниця не 
уникла повторів і статистичних неточностей, посилаючись на суперечливі 
офіційні звіти архівів та архівного керівництва.

за документами фонду Головного архівного управління сРсР, що 
на початку 1990-х рр. був ще закритий для дослідників, написана праця 
А. п. пшеничного, присвячена функціонуванню архівів на окупованій 
території21. Автор висвітлив стан архівної справи у Києві, Харкові, Дні-



Передмова 

10

пропетровську, Одесі, Чернівцях, подав схему, за якою, на його думку, 
вивозилися документи з архівів, торкнувся питання нищення архівів.

повернення архівних цінностей, вивезених під час окупації з дніпро-
петровських архівів, стала темою публікації Д. Мєшкова22. У серії “Доля 
культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, 
музеї” 2000 р. опубліковано анотований перелік документів, матеріалів про 
долю дніпропетровських архівів, музеїв і бібліотек у роки Другої світової 
війни. У передмові до видання упорядник Д. Мєшков, широко використавши 
архівні документи ЦДАВО України (ф. 14 – Головне архівне управління, 
ф. 3676 – Айнзацштаб рейхсляйтера Розенберга, ф. 3206 – Рейхскомісаріат 
України) та Держархіву Дніпропетровської області, відтворює картину архі-
вного життя Дніпропетровська у воєнний час: евакуацію документів на схід, 
діяльність окупаційної влади в культурній галузі, організацію вивезення 
документів окупантами. В роботі охарактеризовані напрями діяльності 
архівів Дніпропетровська у 1942–1943 рр. і роботи німецьких дослідників 
в дніпропетровських архівах. Автор прослідковує долю окремих фондів і 
документальних комплексів, зокрема, архівних документів щодо історії 
німецької колонізації, що їх німці намагалися вивезти з Дніпропетровська23, 
визначає шляхи реконструкції втрачених фондів. Докладний анотований 
перелік документів і матеріалів включає відомості про наявність документів 
у дніпропетровських архівах, доповідні записки про склад документів, 
вивезених на схід, стан архівних фондів на окупованій території, звіти, 
повідомлення, листування стосовно архівних документів, вивезених на 
захід.

путівники державних архівів областей, публіковані в 1980-х рр., 
у передмовах, на підставі уточнених даних повоєнних актів про збитки, 
подавали загальні цифри збитків, зазначали обсяги евакуйованих на схід 
документів24. 

2000 р. у серії “Труды Государственного архива Одесской области” 
опубліковано повний перелік фондів дорадянського періоду, які знаходилися 
на зберіганні в архіві на 1 січня 2000 р. (525 фондів, 336531 справа), а також 
369 фондів, переданих до інших архівів і втрачених у роки Другої світової 
війни. У списку фондів, поданих у порядку зростання їх номерів, зазначалися 
назви фондів; окремі з них мали примітку: “Утрачен во время войны”25. На 
жаль, даних про обсяги втрачених архівних фондів довідник не подав.

Об’єктивне дослідження, всупереч традиційно спрощеному тракту-
ванню, проблеми втрат архівних скарбів у роки Другої світової війни та 
перших заходів щодо встановлення масштабів цієї трагедії неможливе без 
критичного аналізу архівних джерел. Основним джерельним комплексом 
для висвітлення зазначеної проблеми є документи фонду Головного 
архівного управління України (ЦДАВО України, ф. 14, описи 1, 2, 7). 
Відповідно до сфери наших зацікавлень документальні джерела фонду 
14 умовно можна розділити на дві групи. До першої віднесемо довоєнні 
списки фондів, паспорти держархівів зі статистичними даними про 
кількість фондів до війни і у повоєнні роки, акти про збитки та списки 
втрачених архівних фондів і архівних справ, складені у 1940-і рр. Друга 
група включає офіційні документи – циркулярні листи керівних органів 
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архівною справою сРсР та УРсР, рапорти, доповідні записки обласних 
відділів держархівів, центральних і обласних державних архівів УРсР 
щодо встановлення реальних збитків Державного архівного фонду, плани-
звіти роботи архівів. Аналогічні документи відклалися також в архівах 
(архів архіву) облдержархівів та їх філіалів (відділів) і фондах Архівних 
відділів виконкомів обласних рад народних депутатів (у 1940-х рр. відділи 
державних архівів УНКВс областей), що зберігаються нині в державних 
архівах областей.

перша група документальних джерел подає статистичні відомості 
про воєнні збитки державних архівів України, кількісні показники архівних 
фондів і одиниць зберігання, евакуйованих на схід, знищених, вивезених оку-
пантами за межі України і повернутих у повоєнний час. В актах про збитки 
відображено основні причини втрат, за якими можна подати їхню типологію. 
Дані цієї групи джерел про шляхи міграції архівних фондів мають важливе 
значення для досліджень з історії архівів і окремих архівних фондів. систе-
матизовані нами за архівосховищами (центральними державними архівами, 
державними архівами областей і їх філіалами) та хронологією документи 
цієї групи характеризують джерельну базу вивчення і є підставою для 
складання списків втрачених і переміщених архівних фондів кожного 
державного архіву.

Друга джерельна група містить важливу інформацію про організаційні 
заходи архівних установ України у повоєнний час щодо встановлення збитків 
архівного фонду країни, про умови складання актів про збитки і списків 
втрачених архівних фондів і архівних справ, розкриває прийоми і методику 
складання зазначених актів і списків. Останнє має важливе значення для 
розуміння того, наскільки “об’єктивними” були всі підрахунки воєнних 
збитків державних архівів України.

Аналіз архівних джерел про збитки державних архівів дає можливість 
окреслити основні причини втрат документів.

“Утрачены в результате воздушных бомбардировок 
и артобстрелов”
причиною значних втрат архівних фондів і руйнації архівних 

приміщень були військові операції німецької і радянської сторін. У резуль-
таті повітряних бомбардувань і артобстрілів німецькими військами в липні 
1941 р. і березні 1944 р. знищено документи Вінницького облдержархіву в 
кількості 257 фондів, 42229 одиниць зберігання, в основному радянських 
установ за 1923–1931 рр.26 Через воєнні дії знищено два архівосховища 
Київського обласного архіву, загинуло близько мільйона справ за період з 
ХVІІІ ст. до 1940 р. На початку липня 1941 р. повністю загинули документи, 
що зберігалися в Уманському і Білоцерківському філіалах Київського 
облдержархіву27.

У результаті бомбардувань у серпні 1941 р. зруйновано приміщення, 
де зберігалася основна частина документів і бібліотека Чернігівського 
облдержархіву. загинуло понад 1 млн. 275 тис. одиниць зберігання28, серед 
них – документи казенної палати, управління державного майна, статис-
тичного комітету та багатьох інших установ. Було втрачено ревізькі сказки 
Чернігівської губернії за 1764–1858 рр.
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під уламками зруйнованих приміщень у Києво-печерській лаврі 
загинули документи Центрального державного фото-фоно-кіноархіву, які 
окупанти не встигли вивезти.

На основі аналізу широкого кола джерел патриція Кеннеді Грімстед 
дійшла висновку, що частину Київського архіву давніх актів (приблизно дві 
третини), яку німці не змогли вивезти, було висаджено у повітря під час виз-
волення міста Червоною Армією на початку листопада 1943 р.29

причиною загибелі більш аніж тисячі фондів (понад 717 тис. од. зб.) 
Харківського облдержархіву були бомбардування Харкова німецькими 
літаками 17 лютого 1943 р. поблизу архівного приміщення впало декілька 
важких авіабомб30. У результаті артилерійського обстрілу 27 липня 1944 р. 
прямим попаданням снаряду частково було зруйновано приміщення львів-
ського архіву давніх актів; під розвалинами загинули цінні документи 
архіву31.

Військові дії спричинили загибель документів не лише державних 
архівів, а й тих, що до червня 1941 р. перебували на відомчому зберіганні. 
Так, загинув технічний архів (документи багатолітньої творчої роботи кон-
структорів, технологів, винахідників, виробників) Харківського заводу 
точного машинобудування “Главпищемаш”, важливого в тютюновому і 
кондитерському машинобудуванні, оскільки зазначене обладнання виго-
товлялося в сРсР лише на цьому заводі32. про цінність документальних 
матеріалів втраченого архіву Харківського хімфармзаводу “Червона зірка” 
свідчило заключення експертів. Відновлення виробництва органічних 
препаратів (хлорамін і дихлорамін вироблялися в сРсР на цьому заводі) 
потребувало повторних дослідних робіт33. Основну частину знищених доку-
ментів архіву Українського інституту офтальмології ім. Гіршмана у Харкові 
(формуватися архів почав з 1928 р.) складали наукові дослідження, клінічні 
спостереження, історія хвороб34.

“варварски уничтожены по распоряжению…”
протягом окупаційного періоду архіви України нищилися й гра-

бувалися нацистськими військовими частинами і організаціями. стихійне 
пограбування архівосховищ представниками військової влади характеризує 
перші заходи окупаційної адміністрації щодо архівів. Так, із захопленням 
м. Чернігова 9 вересня 1941 р. приміщення держархіву було відкрито з 
метою розквартирування фронтової частини. Документи залишалися під 
відкритим небом35. Близько 100 тис. справ і бібліотеку з 30 тис. книг знищено 
нацистськими загарбниками у Ворошиловградському облдержархіві, в при-
міщенні якого була влаштована бляшана майстерня і казарма для солдат36.

солдати румунських окупаційних військ нерідко використовували 
документи для розпалювання печей і дозволяли місцевому населенню кори-
стуватися ними для тих же потреб. На базарах з’являлася велика кількість 
архівних документів, які продавалися як паливо. Документи Одеського обл-
держархіву, що зберігалися в Успенській церкві, використовувалися для опа-
лення квартир притчу37.

з архівних документів загарбники споруджували барикади під час 
вуличних боїв, документами опалювали траншеї. Всі архівні фонди філіалу 
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Харківського облдержархіву в м. Куп’янську в березні 1943 р. було викинуто 
з архівосховища, частину з них було тут же спалено, решта документів – 
розтягнено німецькими й італійськими солдатами для опалення. Історичні 
документи, понад 90 тис. одиниць зберігання, що відображали історію, 
культуру міста Куп’янська за весь період ХІХ ст. – 20-х – 30-х рр. ХХ ст., 
було повністю знищено38. при господарюванні окупантів із архівних 
документів вилучався чистий папір, в результаті чого пошкоджувалися 
справи, в запорізькому облдержархіві таким шляхом було зіпсовано до 
десяти відсотків документів. Багаторазових переміщень зазнали архівні 
фонди Херсонського облдержархіву. На момент визволення міста документи 
було розкидано на підлозі однієї із шкіл у хаотичному стані39.

Документи філіалу Одеського облдержархіву в м. Балті (Балта дея-
кий час була столицею Молдавської автономної республіки) було повністю 
знищено за розпорядженням губернатора Трансністрії Алексіану40.

У 1941 р., після захоплення німецькими військами Житомира, польська 
релігійна община порушила питання про відновлення служби в костелі, 
який пристосували для сховища Житомирського облдержархіву. Німецьке 
командування дозволило полякам зайняти костел. Документи викидалися 
на подвір’я, приблизно половину з них було перевезено до іншого архівного 
приміщення, решту – розкрадено невідомими особами41.

Більша частина документів філіалу Кам’янець-подільського облдерж-
архіву в м. проскурові за розпорядженням міської управи продавалася  для 
потреб паперової фабрики.

“Данные о раздаче материалов учреждениям и ведомствам 
подтверждаются…”
під час окупації практикувалося передавання документів держ-

архівів діючим установам і відомствам. Так, зі станіславського облде-
ржархіву місцевим організаціям і приватним фірмам передано такі архівні 
справи: окружному суду – всі матеріали окружного міського і повітових 
судів, коморників і нотаріусів, гестапо – документи воєводської команди 
поліції, фотонегативи чиновників поліції, земельному управлінню – мате-
ріали земельного фонду, палаті скарбовій – справи і книги з фінансового 
господарства, Міській управі – документи міського господарства, фірмі 
Яворського –  документи фірми42.

У регістратурі дирекції Румунського архіву, як зазначалося у вис-
новках експертів 1944 р. про збитки Чернівецького облдержархіву, збере-
глися листи за період з липня 1941 р. до березня 1944 р. з проханням видати 
архівні документи. Акти на передавання матеріалів з архіву установам 
і відомствам не складалися. В основному всі роздані документи Черні-
вецького архіву загинули. Деякі відомства евакуювали свої документи 
до Румунії, як наприклад, “Військовий трибунал”, фонди “Книги записів 
нерухомого майна” (Grundbuch)43. У вересні 1942 р. із різних фондів Черні-
вецького облдержархіву для експонування на виставці взяли багато уніка-
льних документів, що відображали історію Буковини: списки буковинської 
знаті, книги донесень (Liber relationum), імператорський указ про 
створення Буковинського герцогства. Видані документи назад до архіву не 
поверталися.
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“Сожжены в связи с угрожающим положением и 
невозможностью эвакуировать указанные дела”
Державні архіви України зазнали збитків ще до окупації внаслідок 

невдало організованої і проведеної евакуації документів на схід, що мало 
наслідком нищення архівних комплексів радянськими службами. У ході 
військових дій розроблялися плани евакуації архівних установ, що знахо-
дилися в зоні воєнних дій чи безпосередній близькості до неї. В середині 
липня 1941 р. обласним державним архівам було розіслано циркуляр про 
евакуацію секретних і першорядних фондів. До “першорядних”, з точки 
зору політичних пріоритетів радянського режиму, були віднесені архівні 
фонди, важливі для оперативно-чекістських і наукових цілей, документи, 
які становили оперативний інтерес для противника і могли бути ним вико-
ристані, документація про особовий склад архівних установ. при проведенні 
евакуації важливого значення надавали вивезенню документів радянського 
періоду та довідкового апарату архівів. Разом з тим, архівам наказували зни-
щувати матеріали, які не вдалося евакуювати.

У відповідності до наказу НКВс сРсР № 0401 від 30 серпня 1941 р. 
і вказівок Головного управління державними архівами НКВс сРсР прове-
дено значну роботу з евакуації архівів. Із держархівів УРсР, як зазначалося 
у довідці про евакуйовані держархіви 21 лютого 1942 р., вивезено близько 
50 вагонів, із них 23 вагони з документами із центральних державних і 
київських архівів вивезено до м. златоуста Челябінської області, решта 
27 вагонів документів евакуйовано з обласних держархівів до Балашова, 
Актюбінська, Уральська, сталінграда та інших міст.

В умовах стрімкого наступу німецько-фашистських військ організу-
вати евакуацію архівів належним чином не вдалося. В результаті раптового 
наближення фронту не встигли евакуювати фонди Конотопського і Ро-
менського філіалів сумського облдержархіву. Не вистачало вагонів для виве-
зення документів. Так, у результаті неподачі вчасно вагонів не евакуювали 
документи Житомирського облдержархіву. Миколаївському облдержархіву 
вдалося вивезти на схід лише 20 фондів (із 1340, що налічувалися в архіві 
у 1941 р.), 188 фондів було спалено “в связи с угрожаемым положением 
г. Николаеву”44.

Через нестачу транспортних засобів не вдалося вивезти всі документи 
Центрального партархіву. з початком війни лише незначну частину його 
фондів евакуйовано до Челябінська. значна кількість документів (до 
90%, близько 144 тис. одиниць зберігання) Центрального партархіву було 
спалено45. Масштабних втрат зазнали також обласні партійні архіви. Близько 
90% фондів Харківського обласного партійного архіву було вивезено на один 
із заводів і спалено. знищено майже всі документи Київського обласного 
партархіву. свідоме нищення партійних архівів – одна з найдраматичніших 
сторінок в історії архівної справи.

Нищилися в плановому порядку “в связи с невозможностью эваку-
ации и наступлением немецко-фашистских войск” відомчі архіви та їхній 
довідковий апарат. Так, були спалені фонд науково-дослідних робіт і описи 
справ Харківського хіміко-технологічного інституту ім. с. М. Кірова, 
архів Харківського відділення промбудпроекту, що містив фонди загально-
державного значення і включав документи з інженерно-геологічних обсте-
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жень і топо-геодезичних зйомок заводів46. У зв’язку з неможливістю еваку-
ювати документи в тил, близько 2600 справ “было уничтожено (сожжено)” 
в архіві Харківського авіаційного інституту47. серед втрачених документів 
відомчих архівів були матеріали тресту “Укрнафтогазрозвідка”. Архів, ство-
рений у 1939–1941 рр., містив відомості про всі промислові нафтоносні 
площі західної України і північної Буковини48.

Наркомати і центральні установи Києва у відповідності з вказівками 
РНК сРсР, виокремлювали архівні матеріали для утилізації, нищили 
малоцінні документи. Експертно-перевірні комісії, створені на початку 
війни для вилучення макулатури і знищення “непотрібних” документів, не 
мали досвідчених працівників, вели роботу поспіхом.

“Материалы смешаны, сложены в беспорядочном 
состоянии”
Належних умов зберігання документів держархівів УРсР не вдалося 

забезпечити в евакуації. Для розміщення евакуйованих архівних фондів 
на території РРФсР та Казахстану використовували різні приміщення, не 
завжди пристосовані для зберігання документів. Частина фондів Вінницького 
облдержархіву, евакуйованих у м. Акмолінськ, розмістилася в залізничному 
пакгаузі (приміщенні складу для товарів). У селищі Алга Актюбінської 
області для евакуйованих з України архівних документів було відведено 
приміщення магазину, в м. златоусті матеріали розміщені в міському музеї, 
в м. Уральську – в кімнатах облвиконкому49.

У звітах 1942 р. сумського облдержархіву, евакуйованого в селище 
Алга, зазначалося, що документи були вивантажені в недобудоване при-
міщення хімкомбінату, разом з документами архіву сталінської області, 
“материалы все смешаны, сложены в беспорядочном состоянии, охраной не 
обеспечены”50.

Начальник Дніпропетровського облдержархіву с. Я. Штельмах рапо-
ртував до Москви, що привезені до м. Актюбінська документи архіву розмі-
стили в гаражному приміщенні міської пожежної команди51.

при реевакуації архівних фондів держархівів України документи пере-
возилися без належної систематизації, розсипами, на вагу, без зазначення 
фондової належності. Такий стан справ евакуйованих документів і їх після-
воєнна реевакуація привели до певних втрат і структурних змін архівних 
фондів. У післявоєнних списках втрачених фондів облдержархівів зазна-
чені фонди, “не полученные при реэвакуации”. список втрат Харківського 
облдержархіву включав сім фондів, яких не повернули з евакуації. серед них 
фонд Харківської губернської комісії у справах про вибори до Державної 
Думи, особовий архівний фонд генерала М. Н. скалона.

“Уцелевшая часть материалов вывезена”
1943 р., у зв’язку з наступом радянських військ нацистське коман-

дування розпочало вивезення документів на захід. До переміщення архівних 
скарбів України долучалися Крайове управління архівами, бібліотеками 
і музеями, Айнзацштаб рейхсляйтера Розенберга, генеалогічна служба 
(Sippenamt). В актах про збитки, заподіяних окупантами державним і 
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відомчим архівам, а також численних звітах, рапортах, висновках експертів 
зазначено факти вивезення архівних фондів до Німеччини, Румунії, 
Чехословаччини і польщі, а також маршрути міграції документальних 
комплексів, склад і зміст документів. при пограбуванні і вивезенні архівних 
матеріалів перевага надавалася тим документам, які характеризували 
“досягнення німецьких колоній на окупованих землях”52 і німецький 
вплив на долю українських земель. серед 18 архівних фондів, вивезених 
окупантами з Миколаївського облдержархіву, значилися фонди німецьких 
колоній на території Миколаївщини53. Із Київського облдержархіву нацисти 
вивезли документи про магдебурзьке право54, першу світову війну і німецьку 
окупацію України 1918 р.

У Харківському центральному державному історичному архіві були 
вилучені і відправлені до Німеччини справи про німецьких колоністів на 
Україні із фонду “слобідсько-Української губернської експедиції” 1768–
1769 рр. листи німецьких солдат часів першої світової війни, виявлені 
окупантами у фондах Харківського військово-історичного архіву, також 
було відправлено до Німеччини55.

У Київському військово-історичному архіві відбір документів для 
вивезення на захід здійснювали лише німці, місцеві співробітники до цієї 
роботи не допускалися.

Опис справ Тернопільського облдержархіву, пограбованих і вивезених 
до Німеччини, включав 14 фондів, серед яких історичні документи поча-
ївського монастиря, єврейські та польські метричні книги56. Із філіалу 
Тернопільського облдержархіву в м. Крем’янці гебітскомісаром Міллером 
були вивезені до Німеччини “посемейные списки арийцев за 1900–1939 гг. 
в количестве 10 книг”57.

при складанні списків втрачених архівних справ у 1945 р. керівним 
архівним органом сРсР запропоновано форму списків (форма 4), де заз-
началося “наименование вражеских частей, фамилий их командиров, 
офицеров, солдат, участвовавших в разграблении и увозе документальных 
материалов”58. У розпорядження УДА НКВс УРсР 1945 р. надійшла 
розписка німецькою мовою, яка підтверджувала отримання окупантами в 
Одесі 111 римо-католицьких, баптистських і ін.59 книг.

Разом з німецькими окупаційними властями в справі пограбування і 
вивезення архівних документів з України активно діяли союзницькі гітле-
рівській Німеччині війська. з 1941 р. до 1944 р. територія Чернівецької, 
Одеської, Ізмаїльської областей, а також частина районів Миколаївської, Він-
ницької областей були окуповані румунськими військами. за висновками 
експертів, що встановлювали збитки Чернівецького облдержархіву, в 
березні 1944 р. до Румунії було вивезено ряд унікальних документальних 
матеріалів. Опитування осіб, які працювали в архіві при румунах, свідчило, 
що за наказом директора румунського архіву доктора Георгія Дузинкевича 
більшу частину чернівецьких документів було запаковано у 900 ящиків для 
вивезення. Окупанти змогли вивезти лише 50 ящиків документів. серед 
них дуже цінний і найбільш давній із архівних фондів – фонд обсягом 12 
погонних метрів “Моший ши сате боярешт” (поміщицькі села і маєтки ХV–
ХХ ст. з документами, що підтверджували права румунських бояр на землю 
з самого початку Молдавського князівства, оригінали князівських указів, 
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дарчі на землю боярам)60. Усі документи з Чернівецького облдержархіву 
було направлено в округ Тиргу-Жиу, провінція Ольтенія Румунії.

У переліку архівних фондів Одеського облдержархіву, вивезених до 
Бухаресту до Національного військового музею та Ясського університету, 
зазначені унікальні фонди Новоросійського і бессарабського генерал-
губернатора, Управління тимчасового одеського генерал-губернатора, пік-
лувального комітету для іноземних поселенців південного краю Росії, 
включаючи його Катеринославську, Бессарабську, Новоросійську і Херсон-
ську контори, а також особові фонди О. с. стурдзи, А. І. лінниченка та ін.

Із Одеси також були вивезені документи установ, що діяли в 1941–
1944 рр.: адміністрація губернаторства Трансністрії, Одеська примарія 
(міськуправа), Одеський університет, духовна консисторія61. Акт про збитки 
Одеського облдержархіву від 26 серпня 1944 р. зазначає, що частково 
матеріали Новоросійського і бессарабського генерал-губернатора і піклу-
вального комітету для іноземних поселенців південного краю Росії виве-
зено до Берліна і Бухареста62.

понад півтисячі планів, переважна більшість яких складала плани 
земельних володінь подільської губернії до 1900 р., окупанти вивезли з 
Вінницького облдержархіву63.

У вересні-жовтні 1943 р. Крайовим архівним управлінням із київсь-
ких архівосховищ до м. Кам’янця-подільського, згодом, наприкінці 1943 – 
початку 1944 рр. –  до архівного центру в м. Опаві (німецьке Троппау) схід-
ної Чехії і, насамкінець, на початку 1945 р. у замок Трпісти (західна Чехія) 
вивезено унікальні матеріали. серед них – із Київського архіву давніх актів  
актові книги гродських, земських судів ХVІ–ХVІІ ст. і частково ХVІІІ ст. 
в кількості 1175 томів (в тому числі картони з розбитими Кременецькими 
актовими книгами), Рум’янцевський опис Малоросії 1765 р. – 434 томи64. Ці 
матеріали повернули до Києва у 97 скринях в лютому 1946 р.

поетапне вивезення архівних фондів на захід вело до їх змішування, 
залишення частини фондів на місцях дислокації, а, відтак – і до значних втрат 
документів. Один із вагонів, відправлений з Києва до Кам’янця-подільського 
без супроводу, прибув до пункту призначення наполовину порожнім. серед 
київських документів, розміщених у Кам’янець-подільському облдерж-
архіві, виявилася частина архівних фондів полтавського обласного архіву 
(полтавська провінційна канцелярія, полтавська полкова ратуша, особові 
фонди І. павловського, л. падалки)65. Документи полтавського архіву, 
направлені в Крайове управління архівами, бібліотеками і музеями прибули 
до Києва 3 вересня 1943 р. напередодні евакуації управління до Кам’янця-
подільського загальним обсягом 20 скринь66. В акті, датованому квітнем 
1944 р., про стан київських документів в м. Кам’янці-подільському, зали-
шених окупантами при від’їзді до Троппау, зазначені значні обсяги роз-
битих і нерозібраних фондів (2,4 тони)67. Київські документи у м. Кам’янці-
подільському перебували до 1946 р., коли вони у складі 95 фондів і зага-
льною кількістю 283 одиниці зберігання були передані до відділу давніх 
актів Центрального державного історичного архіву в м. Києві68.

Найцінніші документи було вивезено на початку 1944 р. з найстарі-
шого в Україні Центрального архіву давніх актів у львові до Тинця під Крако-
вом. серед них грамоти на пергаменті, актові книги гродських і земських 
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судів західної України, кадастри Йосефінської та Францисканської метрик, 
описи фондів69. У 1945 р. шість вагонів документів львівського архіву 
давніх актів повернуто до львова70.

Інформація про вивезення нацистами документів із архівів України 
міститься також у справах фонду Штабу імперського керівника (рейхс-
ляйтера) Розенберга для окупованих східних областей (ЦДАВО України, 
ф. 3676, оп. 1–5) та фонду Рейхскомісаріату України (ЦДАВО України, 
ф. 3206, оп. 1–6; опис 5 – Крайове управління архівами, бібліотеками та 
музеями при рейхскомісарі України). Останній фонд включає оригінальні 
документи про відправлення культурних скарбів з Києва до Кам’янця-
подільського восени 1943 р., транспортування архівних цінностей до 
Троппау. Матеріали Крайового управління архівами, бібліотеками та музеями 
(доповіді про відрядження до архівів з метою детальних оглядів фондів, 
складені списки довоєнних фондів, архівних фондів, що були евакуйовані 
і свідомо знищені радянськими службами, та ті, що залишилися на місцях) 
дозволяють детально простежити долю архівних фондів. Картотека на 95 
архівів, що перебували на території, підпорядкованій Рейхскомісаріату 
України містить інформацію про наявність в них архівних фондів71.

Вивчення історії міграції архівних фондів або їх окремих частин на 
основі довоєнних, воєнного часу та повоєнних списків фондів – складна і 
необхідна робота майбутніх архівістів. Актуальним завданням є вивчення 
історії побутування унікальних архівних фондів. зокрема, у списках фондів 
Харківського державного архіву давніх актів, вивезених до м. златоуста, 
зазначений фонд ІІ Малоросійської колегії (обсягом 476 коробок)72. Фонд 
ІІ Малоросійської колегії включений і до переліку фондів, повернутих до 
відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву в м. Києві 
у 1946 р. з Кам’янця-подільського у обсязі 3521 од. зб.73 Ні М. Тищенко, 
ані М. Геппенер, які супроводжували в 1943 р. документи з київських 
архівосховищ до Кам’янця-подільського, у своїх записках не згадують 
про цей важливий архівний фонд. справа фонду ІІ Малоросійської колегії 
(фонд 54 в ЦДІАК України нині налічує 17978 справ), а також путівник 
ЦДІАК 1958 р. не дають інформації про історію побутування документів 
або окремих частин цього фонду з 1941 р. Нерідко списки фондів містять 
неточні або й суперечливі дані. Одним із перспективних напрямів архіво-
знавчих досліджень вважаємо вивчення шляхів міграції унікальних архів-
них фондів, які включено до даного Реєстру.

“Без указанных данных выполнить директивное 
распоряжение не предоставится возможным…”
зі звільненням території України від окупантів державні архіви почали 

свою роботу з попередніх підрахунків характеру і розмірів матеріальних 
збитків. перші звіти до керівних архівних установ характеризували втрати, 
яких зазнав Державний архівний фонд. У звітах формулювалися офіційні 
версії основних причин втрат74. 

1943 р. створено Надзвичайну державну комісію для встановлення і 
розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх союзників і 
нанесених ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, 
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державним установам, яка співпрацювала з Управлінням державними 
архівами. Узгоджений з НДК циркуляр НКВс сРсР № 530 від 12 листопада 
1943 р. про організацію роботи щодо встановлення збитків Державного 
архівного фонду, було розіслано в республіки, краї і області сРсР. Відділи 
держархівів УНКВс областей отримали директивну вказівку, згідно з якою 
на місцях мали створюватися спеціальні комісії для встановлення реальних 
збитків документальних фондів державних і відомчих архівів та складатися 
акти про збитки.

В актах про збитки необхідно було зазначити: скільки архівних фондів, 
одиниць зберігання, за які роки документи знаходилися в архівах; скільки 
документів було евакуйовано, де вони зберігалися на той час і в якому стані; 
збитки архівного майна (стелажі, меблі й т.і.) і грошова оцінка останнього. 
На місцях належало з’ясувати факти загибелі документів при евакуації та 
з інших причин, які не були результатом військових дій чи окупації, але по 
своїй суті були наслідком війни.

Характер і розміри збитків передбачалося встановлювати за книгами 
фондів, описами, актами передавання документів та іншими обліковими 
документами. В листі начальника відділу комплектування УДА НКВс УРсР 
А. Й. Грінберга уточнювалися вимоги стосовно складання актів про збитки: 
“Неправильно относить уничтоженные, поврежденные, разграбленные доку-
ментальные материалы к тому или иному виду имущества и выражать их 
утрату деньгами”75. Всі акти про збитки, згідно з циркуляром НКВс сРсР 
№ 530, 1943 р., підлягали обов’язковій реєстрації в книгах обліку актів про 
збитки відділів держархівів областей, засвідчувалися виконкомами рад на-
родних депутатів і скріплювалися печаткою. Акти про збитки й узагальнені 
дані, складені на основі цих актів в областях і республіці, мали надсилатися 
до УДА НКВс УРсР у двох примірниках, один з яких направлявся до УДА 
НКВс сРсР (згодом ГАУ МВс сРсР). Разом з актами повинні були над-
ходити списки втрачених архівних фондів і одиниць зберігання (справ) та 
висновки екпертизи щодо їх науково-історичної цінності76. 

Розгорнути роботу зі складання актів про збитки УДА НКВс УРсР 
“категорически предлагает в самом срочном порядке”77, оскільки акти та 
узагальнені дані про збитки необхідно було надсилати до Москви не пізніше 
2-х місяців після отримання директиви. Однак, через рік після оприлюднення 
циркуляру республіканське УДА зазначило, що в окремих областях “работа 
по составлению актов ущерба… не проводится в надлежащих темпах” і 
пропонувало “усилить работу по актированию ущерба”78.

Виконання директивних вказівок на місцях уповільнювалося за 
кількох причин.

“отсутствие научно-справочного аппарата затрудняло по 
учету ущерба составление списков”
Однією з причин значних труднощів при визначенні реальних зби-

тків держархівів зазначалася відсутність довідкового апарату архівів. До-
відковий апарат центральних і облдержархівів (описи, справи фондів, 
фондові картотеки, аркуші фондів, топографічні покажчики) частково зна-
ходився в евакуації, частково був знищений. Так, з обліково-довідкового 
апарату запорізького облдержархіву, що існував до 1941 р., збереглося 80% 
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аркушів фондів, 60% справ фондів, 70% описів, книги фондів збереглися 
повністю79. 

Обліково-довідковий апарат Ворошиловградського облдержархіву на 
момент складання актів про збитки зберігався в м. Актюбінську Казахської 
АРсР та м. златоусті Челябінської області, евакуйований з документами 
цього архіву у 1941 і 1942 рр.

справи фондів, фондова картотека, топографічні покажчики з Черні-
гівського облдержархіву були повністю евакуйвані з документами до 
м. Ульяновська. Щодо описів, то повністю були евакуйовані лише описи 
відділу секретних фондів і частина описів пореволюційних фондів. Описи 
на дореволюційні фонди були знищені окупантами разом з документами, 
за виключенням описів до збережених фондів губернського правління80. 
Навіть при збереженості описів, як зазначала начальник відділу держар-
хівів УНКВс в Чернігівській області В. О. Вострікова в листі від 14 грудня 
1943 р., для складання актів про знищення 2 млн. одиниць зберігання з 
додаванням списків втрачених фондів і одиниць зберігання (справ) потрібно 
було б не два місяці, як зазначалося в інструкції від 12 листопада 1943 р., а 
цілий рік при умові роботи 55 чоловік без вихідних при нормі 200 одиниць 
зберігання в день81.

У серпні 1944 р. на Нараді наукових працівників УДА НКВс УРсР 
Одеський облдержархів повідомляв, що до складання актів “о нанесенном 
ущербе еще не приступили, т. к. нет справочного материала”82.

Картотека, частково аркуші фондів, частина описів знищені були у 
Вінницькому облдержархіві83. при відсутності або неповній збереженості 
довідкового апарату, важливого для складання актів про збитки, відділи 
держархівів областей зверталися до УДА НКВс УРсР з проханням надіслати 
копії звітів відділів та облдержархівів за 1939–1941 рр. “по которым можно 
было установить количество фондов, единиц хранения, хранящихся до 
войны”84.

Враховуючи такий стан справ, відділ комплектування УДА повідом-
ляв: “при отсутствии у Вас учетно-справочного аппарата (книга фондов, 
описи и т. д.) список фондов составим мы на основании картотеки нашего 
Центрального каталога и перешлем вам”85.

Майже у кожному списку втрачених фондів, що надходили з обл-
держархівів та їх філіалів, відділ комплектування АУ МВс УРсР виявляв 
“расхождения” з даними карток Фондового каталогу: не співпадали номери 
і назви фондів, крайні дати документів, обсяги фондів86. У листуванні 
про уточнення даних на втрачені архівні фонди вказувалися причини роз-
біжностей між списками і картками Фондового каталога. Розбіжності 
пояснювалися тим, що окремим фондам надавалися нові номери без враху-
вання старої нумерації. Номери фондів у списках та Фондовому каталозі не 
співпадали й тому, що деякі архіви і філіали перед війною проводили пере-
систематизацію фондів (“разбивку материалов”). І останнє, причиною вка-
заних “расхождений в объёмах и крайних датах” держархіви пояснювали 
“отсутствием в архиве учетных данных на фонды”87.

Таким чином, відсутність науково-довідкового апарату державних 
архівів через знищення або перебування в евакуації ускладнювала комісіям 
роботу з обліку збитків, складання списків конкретних фондів і одиниць 
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зберігання, втрачених у період окупації. У зв’язку з цим до травня 1945 р. 
до ГАУ сРсР не надсилалися списки втрачених фондів та справ, які мали 
надходити разом з актами про збитки88.

“Документальные материалы приведены в хаотическое 
состояние”
Архівні фонди, залишені окупантами в центральних і обласних дер-

жавних архівах, знаходилися в хаотичному стані, вимагали повної науково-
технічної обробки: оформлення обкладинок, ремонту одиниць зберігання, 
нумерації, систематизації. Однією із причин, що затримувала роботу зі 
складання актів про збитки Одеський облдержархів пояснював тим, що 
“фонды все смешаны”89. при відсутності належного обліку “точный учет 
утраченных фондов, – зазначав акт обстеження Одеського облдержархіву 
1946 р., – будет проведен по окончанию разборки реэвакуированных доку-
ментальных материалов”90.

Робота зі встановлення реальних збитків особливо затримувалася 
в західних областях України. Резолюція наради начальників архівних 
відділів УНКВс, центральних і обласних держархівів 25 травня 1945 р. 
констатувала: “Не закончена работа по учету ущерба, нанесенного 
Государственному архивному фонду;… особенно в этом отстают западные 
области Украины;… имеет место серьезное отставание в деле упорядочения 
документальных материалов, приведенных оккупантами в хаотическое 
состояние”91. В м. самборі знаходилося 140 т розсипу розбитих документів 
Дрогобицького облдержархіву. Директиви щодо встановлення збитків УДА 
спускало всім архівам, як східних, так і західних областей, шаблонно, 
без врахування специфіки документальних комплексів різних регіонів. 
прикладом може служити директива про поділ матеріалів на дореволюційні 
та пореволюційні фонди. Такі норми, як зазначала директор Дрогобицького 
облдержаріву Михайлова, були неприйнятними для цього архіву: “не могу 
объяснить на примере польских материалов, что такое архивный фонд”92. 
підготовка інструкції з систематизації документів колишніх польських, 
австрійських і румунських установ планами роботи керівного архівного 
органу республіки передбачалася на 1945–1946 рр.

при встановленні збитків відзначалися факти переміщення, змішу-
вання архівних фондів облдержархівів. У травні 1945 р. в Дніпропетровську 
знаходилися документальні матеріали Одеського облдержархіву “которые 
никто не хочет брать”93. У Житомирському облдержархіві зберігалися 
неупорядковані документи Вінницької та Дніпропетровської областей. 
Відділ держархівів УНКВс у Житомирській області порушував питання 
про упорядкування цих фондів, чи їх передавання в облдержархіви 
неупорядкованими.

“Нужда в кадрах самая острая”
Труднощі у встановленні реальних збитків держархівів пояснювалися 

не лише хаотичним станом документальних фондів архівів, незадовільною 
збереженістю довідкового апарату, але й відсутністю кваліфікованих кадрів. 
“Мы плохо знаем свои фонды, – вказував начальник відділу держархівів 
УНКВс у Київській області І. п. Олійник, – не знаем их содержания”94. 
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В обласні держархіви та їх філіали у післявоєнні роки прийшли нові 
працівники, кадровий склад архівів поновився. Відсутність старих архівних 
кадрів, які зберігали, упорядковували, описували архівні фонди у довоєнні 
роки і могли знати про реальні збитки, позначилася на роботі центральних 
і обласних держархівів зі встановлення фактів збитків та переліків 
документальних матеріалів, які були втрачені в період окупації. У листі 
відділу держархівів УНКВс у Тернопільській області у вересні 1944 р. 
зазначалося: “…здесь нет ни одного человека, который бы знал хорошо 
архив города Тарнополя, чтобы помог в чем-нибудь”95.

Для упорядкування фондів, особливо в західних областях, необхідні 
були додаткові кошти для забезпечення перекладу з іноземних мов: 
польської, німецької, румунської. пропонуючи облдержархівам “в самом 
срочном порядке” розгорнути роботу зі складання актів про збитки УДА 
НКВс УРсР зазначало: “Выдвигаемые вами причины как отсутствие 
учетных данных и отсутствие прежних работников не должны служить 
препятствием к составлению актов ущерба”96.

Щоб забезпечити архіви кваліфікованими кадрами при Центральному 
державному історичному архіві в м. Києві за постановою Раднаркому УРсР 
у 1944 р. організували аспірантуру, а при Київському університеті – спе-
ціальний історико-архівний відділ зі щорічним випуском 15–20 істориків-
архівістів.

“Имеющиеся расхождения между списками”
зазначені вище причини труднощів у встановленні даних про збитки 

позначилися не лише на термінах подання до керівних архівних органів актів 
про збитки та списків втрачених архівних фондів, а й на якості складених 
актів і реєстрів. 1946 р. у відділ комплектування ГАУ МВс сРсР надійшов 
список архівів України, які не надіслали на той час списки втрачених фондів. 
серед них – обласні держархіви, Центральний державний історичний архів, 
філіал Центрального державного історичного архіву в Харкові, Централь-
ний державний архів Жовтневої революції97.

До планів обстеження центральних і обласних держархівів у 1945 р. 
включали пункти про уточнення даних в актах про збитки98. У пояснювальних 
записках до складених списків втрачених фондів вказувалися факти неза-
довільного стану обліку фондів. Так, у списку втрачених фондів сумського 
облдержархіву зазначалося, що в архіві “нет единой номерации фондов, 
каждый отдел имеет самостоятельную номерацию фондов и самостоятельно 
ведет учет фондов”99. план роботи АУ НКВс УРсР на 1 квартал 1946 р. 
передбачав “проверять поступающие с мест списки полностью утраченных 
фондов, описи дел частично утраченных фондов”100. Архівні джерела 
свідчать, що уточнення списків втрачених фондів продовжувалося до кінця 
1940-х рр. Начальник архівного відділу УМВс у Житомирській області 
Д. В. Шмин в листі, датованиму 1948 р., повідомляв відділ комплектування 
АУ МВс УРсР, що “имеющиеся расхождения между указанными списками 
и первым экземпляром списка, высланного в августе 1946 г., получилось 
в результате выявления отдельных фондов в процессе упорядочения и 
проверки наличия фондов”101.

Управління державними архівами республіки відповідно до актів про 
збитки, що надсилалися з державних і відомчих архівів районів, областей 
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УРсР складало узагальнені відомості (“обобщенные сведения”). Останні 
разом з актами про збитки центральних, обласних, районних державних і 
відомчих архівів з вересня 1944 р. до жовтня 1946 р. надсилалися до Москви. 
Так, 8 червня 1945 р. УДА НКВс УРсР направило до відділу комплек-
тування ГАУ сРсР узагальнені дані про збитки і акти збитків державних і 
відомчих архівів республіки – всього 180 актів102.

У червні 1945 р. на підставі актів про збитки, що надійшли до 
Управління держархівами УРсР, була складена довідка про вивезені до 
Німеччини документи із державних і відомчих архівів103.

В процесі роботи з упорядкування фондів, що збереглися і ре-
евакуйованих документів вдалося здійснити перевіряння наявності доку-
ментальних матеріалів з усіх фондів центральних і обласних держархівів 
і внести зміни в облікові документи архівів, скласти списки втрачених 
фондів та одиниць зберігання (справ). за розпорядженням ГАУ НКВс 
сРсР складалися фондові картки (форма 7) у двох примірниках на 
повністю знищені фонди. перші примірники фондових карток надходили 
до фондового каталога республіканського Архівного управління, де форму-
вався спеціальний розділ “Втрачені фонди”. Другі примірники фондових 
карток надсилалися до ГАУ сРсР і включалися до одноіменного розділу 
Центрального фондового каталога.

планами УДА МВс УРсР на 1946 р. передбачалися заходи щодо 
систематичної перевірки фондових карток, списків повністю втрачених 
фондів, описів знищених справ, які складалися на місцях104.

*  *  *
Відповідно до Наказу Державого комітету архівів України від 5 лютого 

2001 р. про підготовку Національного реєстру втрачених та переміщених 
архівних фондів центральними державними архівами (ЦДАВО, ЦДІАК, 
ЦДІАл, ЦДКФФА), Державним архівом в Автономній Республіці Крим та 
державними архівами областей України проведений важливий етап роботи – 
складання списків втрачених та переміщених за різних обставин (знищення, 
вивезення, пограбування, передавання за вказівкою загальносоюзних 
державних органів та ін.) у воєнні та повоєнні роки.

Розроблення концепції Реєстру, науково-методичне забезпечення 
цього проекту, плани координаційної роботи в системі архівних установ 
України, підготовка і реалізація перспективного проекту, який має характер 
галузевої програми, були покладені на відділ архівознавства Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Концептуальні засади Реєстру визнають його не лише як тип архівного 
довідника, що фіксує факти і причини втрат або переміщення архівних 
фондів (їхніх окремих частин), а й як науковий каталог, який допоможе виз-
начити шляхи реконструкції документальної спадщини України.

при підготовці до видання Національного реєстру втрачених та пере-
міщених архівних фондів у роки Другої світової війни враховувалися нау-
ковий рівень і результативність робіт, проведених у державних архівах 
України щодо складання списків втрачених архівних фондів. Йдеться про те, 
що архівістами недостатньо вивчена джерельна база, що містить інформацію 
про втрачені та переміщені архівні фонди. Центральними державними архі-
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вами та державними архівами областей мало досліджувалися власні архівні 
фонди (архіви архівів), фонди архівних відділів облвиконкомів, не прово-
дилося фронтальне виявлення довоєнних списків фондів. До сьогодні не 
укладений зведений реєстр актів про воєнні збитки зі статистичними даними 
про кількість втрачених, евакуйованих і збережених архівних фондів із 
зазначенням хронологічних меж документів, відсутній реєстр актів на пере-
давання архівних фондів за межі України.

списки втрачених архівних фондів держархіви областей подавали, в 
основному, за аналогічними списками, складеними ще у середині 1940-х рр. 
Більш ніж півстоліття держархівами майже не велася систематична ком-
плексна робота з уточнення втрат і переміщення архівних фондів у роки 
Другої світової війни. Роботу зі складання списків втрачених фондів зараз, 
як і у 1940-і рр., ускладнює відсутність у багатьох держархівах довоєнних 
списків фондів. за наявності довоєнного списку фондів Державний архів 
Тернопільської області уклав до Реєстру список втрачених фондів105.

з’ясувати причини і обставини втрат, переміщення і розпорошення в 
результаті нацистської агресії архівних фондів, а можливо, й виявити фонди 
(що вважалися втраченими) або їхні фрагменти в інших архівосховищах 
країни чи зарубіжжя, архівістам надзвичайно складно і тим складніше для 
тих архівів, списки втрачених архівних фондів яких сягають понад дві–три 
тисячі позицій, наприклад, держархіви Дніпропетровської, Донецької, 
полтавської областей. Грунтовне вивчення історії архівних фондів, їх 
обстеження при укладанні анотованих описів фондів, яке ведеться дер-
жавними архівами, сприяє виявленню окремих частин фондів, які довгий 
час вважалися втраченими в роки війни. під час підготовки першого випуску 
Національного реєстру втрачених та переміщених архівних фондів завідувач 
відділу забезпечення збереженості та обліку документів Держархіву 
Одеської області 12 грудня 2002 р. повідомила про перелік виявлених справ, 
що вважалися втраченими по фонду 6 (піклувальний комітет для іноземних 
поселенців південного краю Росії)106.

прослідкувати шляхи міграції у воєнні роки навіть одного окремо 
взятого фонду не завжди вдається. Так, місцезнаходження у 1942–1946 рр. 
великого за обсягом фонду (нині налічує 14815 справ) піклувального комі-
тету для іноземних поселенців південного краю Росії не встановлено. за 
одними даними з 1 червня 1942 р. по 1 жовтня 1943 р. частина документів 
Одеського архіву, в т. ч. й згаданий фонд, була вилучена для історичного 
архіву в м. Берліні. Інші дані свідчать про вивезення у жовтні–листопаді 
1941 р. із німецької секції архіву архівних матеріалів до Берліна107.

У післявоєнні десятиліття факти і обставини воєнних втрат ніколи 
об’єктивно не досліджувалися і не уточнювалися через неможливість 
суперечити радянському постулатові про винищення архівів виключно 
нацистськими окупантами108.

До переліку втрачених архівних фондів Держархів полтавської 
області включив особовий архівний фонд відомого полтавського крає-
знавця, історика І. Ф. павловського. Однак, цей фонд нині зберігається 
в ЦДІАК України (фонд 267, оп. 1, 108 од. зб.). Як зазначалося, архівні 
фонди полтавського облдержархіву було направлено наприкінці серпня 
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1943 р. до Крайового управління архівами, бібліотеками і музеями при 
рейхскомісарі України прибули до Києва в обсязі 20 скринь 3 вересня того 
ж року109. Можливо, згаданий фонд І. Ф. павловського разом з документами 
Київського центрального архіву давніх актів згодом було вивезено до 
м. Кам’янця-подільського. Не виключено, що документи особового фонду 
І. Ф. павловського механічно були приєднані до фондів КЦАДА і після 
війни, 1946 р., повернуті до Києва110. справа фонду № 267 в ЦДІАК України 
свідчить: “при проверке учетной документации установлено, фонд 267 
поступил в ЦГИА УссР …из бывшего Центрального государственного 
архива древних актов в г. Киеве. В 1951 г. фонд упорядочен, составлена 
опись”111.

Не вивчені шляхи міграції метричних книг полтавської духовної 
консисторії (фонд консисторії включений до переліку втрачених архівних 
фондів Держархіву полтавської області), які у кількості 960 справ і 107 доку-
ментів розсипу (разом з метричними книгами Чернігівської консисторії) 
надійшли до ЦДІАК України у грудні 1987 р.112

Далеко неповна картина реальних збитків державних архівів України 
відтворена у цьому виданні, оскільки Реєстр не включає втрачених справ біль-
шості частково збережених фондів. про колосальні обсяги втрат окремих 
справ унікальних архівних фондів свідчать їх опубліковані анотовані 
описи113.

*  *  *
Мета пропонованого видання та наявність широкої джерельної бази до 

складання переліку втрачених та переміщених архівних фондів визначили 
структуру, склад і зміст Реєстру. Останній складається з передмови, огляду 
джерел, списків архівних фондів, втрачених в період Другої світової 
війни, списку скорочень, покажчика імен та географічного покажчика. 
списки втрачених архівних фондів 21 державного архіву у Реєстрі роз-
міщені відповідно до ієрархії архівних установ – спочатку зазначені 
фонди центральних архівів (ЦДАВО України, ЦДІА України в м. Києві), 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів 
областей з їх філіалами (відділами), Державного архіву м. севастополя. 
Державні архіви областей розміщені в Реєстрі в абетковому порядку за 
їхніми сучасними назвами, наприклад, державні архіви Донецької, Івано-
Франківської й луганської областей замість державних архівів сталінської, 
станіславської та Ворошиловградської областей, як вони називалися у 
передвоєнні та повоєнні роки. Більшість областей з довоєнних часів не 
змінили своїх назв.

спискам втрачених архівних фондів кожного державного архіву 
передує огляд джерельної бази, яка стала основою для складання зазначених 
списків, підготовлених державними архівами у 2001–2002 рр. відповідно 
до завдань, визначених Держкомархівом України у наказі “про підготовку 
Національного реєстру втрачених та переміщених архівних фондів”. Дже-
рельна база включає довоєнні списки фондів державних архівів та їх 
філіалів, де вказані кількість та обсяги архівних фондів, хронологічні межі 
документів; списки евакуйованих архівних фондів; акти про стан документів 
на окупованій території, листування та доповідні записки про переміщення 
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архівних фондів у роки війни; акти про воєнні збитки держархівів та їх 
філіалів із зазначенням загальної кількості втрачених фондів або справ; 
списки втрачених фондів та справ, що складалися у перші повоєнні роки, 
де вказувалися номери, назви, склад і обсяги фондів, хронологічні межі 
документів.

Відомості про втрачені архівні фонди (акти про воєнні збитки, списки 
повернутих архівних фондів і колекцій, акти обстеження та паспорти архівів 
з даними про воєнні збитки та ін.) колишніх Дрогобицької, Ізмаїльської та 
Кам’янець-подільської областей включені окремими позиціями до списків 
втрат відповідних областей – львівської, Одеської та Хмельницької.

В окремих державних архівах (ЦДІАл України, державних архівах 
Івано-Франківської, Київської, львівської та Рівненської областей) не 
збереглися довоєнні облікові документи – важливе джерело для складання 
списків втрачених архівних фондів. 

У Чернівецькому обласному державному архіві, створеному 1940 р. 
на початку війни зберігалося близько 120 т розсипу документів і 1 млн. 
справ у в’язках. Робота з упорядкування документів розпочалася лише на-
передодні війни: проводилося фондування справ, списки фондів та описи 
не складалися114. згідно акту обстеження архівних установ Чернівецької 
області представниками УДА НКВс УРсР від 22–29 березня 1945 р. в 
обласному держархіві не було жодних облікових документів115.

Державного архіву закарпатської області в довоєнні роки не існувало, 
у закарпатті функціонували лише відомчі архіви. Центральний державний 
історичний архів закарпатської України створено 1945 р. (з 1946 р. – 
закарпатський обласний державний архів). 

Нинішній Державний архів Черкаської області з 1941 р. до 1954 р. 
був філією Київського обласного державного архіву. Держархів Волинської 
області у роки Другої світової війни не зазнав втрат. Таким чином, у Реєстрі 
списки втрачених архівних фондів зазначених архівів (ЦДІАл України, 
Держархіви Волинської, закарпатської, Івано-Франківської, Київської, 
львівської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької областей ) відсутні.

списки кожного державного архіву подаються за хронологією: спо-
чатку архівні фонди дорадянського періоду, а потім – радянського, номери 
яких починаються з літери “Р”. Всередині списків кожного періоду фонди 
розміщуються за зростанням їх номерів. Фонди без номерів подаємо напри-
кінці списків кожного архіву. по кожному державному архіву подаємо валову 
нумерацію архівних фондів. Кожний архівний фонд, внесений до Реєстру, 
має окрему позицію, складену за схемою: порядковий номер за валовою 
нумерацією по кожному архівосховищу (державному архіву); номер фонду 
(у разі його відсутності не зазначається), сучасний номер фонду (при зміні 
його номеру в держархіві, наприклад, довоєнний ф. 2 – Народний комісаріат 
праці УРсР, м. Харків, що зберігався у Центральному архіві праці нині у 
ЦДАВО України має номер ф. 2623), перед архівним номером фонду ставимо 
літеру “ф.” (фонд); назва фонду (у разі її відсутності не оговорюється); 
зміст документів; хронологічні межі документів; обсяги фондів у одиницях 
зберігання, після числа одиниць зберігання (справ) ставимо “спр.” (справа, 
справи, справ). Відсутність даних про обсяги фондів, зміст документів і 
їх хронологічні межі також не оговорюються. Кожна позиція схеми відо-
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кремлена одна від одної похилою рискою “/”. Наведемо приклади: 4/ ф. 7/
Кобеляцька городова ратуша, м. Кобеляки полтавської губернії/протоколи 
постанов, журнали засідань, книги записів векселів та позик, формулярні 
списки канцеляристів, прибутково-видаткові книги/1829–1865/122 спр.; 
46/ ф. 155/ф. 2768/Всеукраїнський комітет профспілки робітників держ-
авних закладів, м. Харків/Організаційний сектор і перевірка виконання. 
планово-виробничий сектор. сектор зарплатні і нормування. Культсектор. 
сектор постачання і збуту. сектор кадрів. Бюро пролетсуду. Бюро 
фізкультури. Бюро ІТс. Бухгалтерія/1931–1933 рр./44 спр.; 9/Магістрат 
королівського вільного міста Тернополя.

Якщо дані свідчать про те, що архівний фонд втрачений не повністю, 
а лише частково, в Реєстрі зазначається кількість втрачених справ, а після 
номера фонду ставиться астериск (*), який вказує на часткову втрату 
фонду. Частково втрачені архівні фонди ЦДАВО України і ЦДІАК України 
подаються окремими списками.

Назви населених пунктів – міст, сіл, селищ і ін., згаданих у назвах 
фондоутворювачів, свідчать про часті зміни адміністративно-територіаль-
ного устрою в Україні, що ускладнило роботу зі складання географічного 
покажчика до Реєстру. згадувані у назвах фондів села входили спочатку до 
волостей, повітів і губерній, згодом до районів і округів, а пізніше до районів 
і областей. Наприклад, село Аули в назвах фондів фігурує як село Романів-
ської волості Катеринославського повіту Катеринославської губернії, а 
потім як село Каменського району Дніпропетровського округу. складніше з 
назвами сіл з однаковими назвами, які часто зустрічалися в багатьох губер-
ніях (округах, областях) і навіть сусідніх районах однієї області (округи), 
як, наприклад, села Андріївка, Антонівка, Богданівка, Варварівка, Іванівка, 
Кам’янка та ін. Недосконалі і неповні облікові назви фондів, де фігурують 
географічні назви, наприклад, села без зазначення губернії, округи, області 
не дали можливості встановити належність окремих населених пунктів до 
конкретних адміністративно-територіальних одиниць. 

Якщо один і той самий населений пункт (село, селище), згадуваний 
у назвах втрачених архівних фондів, у різний час належав до певних адмі-
ністративно-територіальних одиниць, подаємо лише його назву. Напри-
клад, село Аджамка Олександрійського повіту Миколаївської губернії, 
Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії та село Аджамка Аджам-
ського району Єлисаветградського округу в географічному покажчику заз-
начено: Аджамка, с. Якщо села (селища) різних повітів, районів, губерній, 
округів, областей мають однакові назви, вказуємо їх територіальну належ-
ність за останнім згаданим у документах адміністративно-територіальним 
поділом. Назви міст подаємо без зазначення губерній (областей). Внаслідок 
того, що в географічних назвах, вживаних у довоєнний час, зустрічаються 
такі села, як Авдотьєвка (замість Авдотівка), Акимівка (замість Якимівка), 
Анастасьєвка (замість Анастасівка), упорядники вважали за доцільне, не 
редагуючи географічних назв у списках, надісланих державними архівами 
областей, у географічному покажчику зробити посилання на географічні 
назви в українській транскрипції: наприклад, Акимівка див. Якимівка; 
Авдотьєвка див. Авдотівка.

До складання Реєстра прилучився великий авторський колектив. 
списки втрачених архівних фондів складалися архівістами кожного 
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державного архіву, і за достовірність і повноту цих списків вони несуть 
відповідальність. Виявлення документів до джерельної бази складання 
і уточнення списків втрачених архівних фондів здійснили архівісти 
державних архівів та наукові співробітники УНДІАсД К. І. Климова, 
Н. п. Московченко, Н. п. павловська. Керівник проекту і автор передмови – 
К. І. Климова. 

Допомогу та фахові консультації в роботі щодо уточнення джерельної 
бази дослідження, укладання географічного покажчика надавали досвідчені 
архівісти, які багато років працюють над проблемою втрачених і переміщених 
архівних фондів, зокрема, завідувач фондами ЦДІАК України Г. І. Кулеба, 
заступник директора ЦДІАК України л. Я. Демченко, директор ЦДАВО 
України Н. В. Маковська, колишній завідувач сектора зберігання та обліку 
мікрофотокопій ЦДАВО України Н. В. Гусєва. Допомогу упорядникам 
Реєстру у перекладі німецькомовних текстів архівних документів нада-
вала В. В. Бездрабко.

Ми будемо вдячні всім, хто висловить критичні та корисні зауваження 
щодо структури і змісту пропонованого видання, методики подачі матеріалу. 
пропозиції і поради будуть враховані при підготовці наступних випусків 
Національного реєстру втрачених та переміщених архівних фондів.
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арк.   – аркуш
АУ НКВс  – Архівне управління Народного Комісаріату внутрішніх  

 справ
вол.  – волость
ВРНГ УРсР  – Вища рада народного господарства УРсР
ВУРпс  – Всеукраїнська рада професійних спілок
ВУЦВК  – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВЦРпс – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГАУ НКВс – Головне архівне управління Народного Комісаріату 

 внутрішніх справ
губ.  – губернія
зв.  – зворот
КЦАДА  – Київський центральний архів давніх актів
м.  – місто
МВс  – Міністерство внутрішніх справ
м-ко  – містечко
НКВс  – Народний Комісаріат внутрішніх справ
НКзс  – Народний Комісаріат закордонних справ
обл.  – область
од. зб.  – одиниць зберігання
окр.  – округ
оп.  – опис
п. – полк
пов.  – повіт
пос.  – поселення
РНК  – Рада Народних Комісарів
р-н  – район
с.  – село
сл.  – слобода
ст.  – станція
с-ще  – селище
спр.  – справа
УДА НКВс – Управління державними архівами Народного Коміса-

ріату внутрішніх справ
УНКВс  – Управління Народного Комісаріату внутрішніх справ
ф.  – фонд
хут.   – хутір



Список скорочень

33

ЦДАЖР сРсР  – Центральний державний архів Жовтневої революції
ЦДАВО України  – Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України
ЦДІАК України  – Центральний державний історичний архів України, 

м. Київ
ЦДІАл – Центральний державний історичний архів України,
 м. львів





ДЖЕРЕлА 
ДО НАЦІОНАльНОГО 
РЕЄсТРУ ВТРАЧЕНИХ
ТА пЕРЕМІЩЕНИХ 
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Серпень 1941 р. список фондів комуністичних осередків військових 
частин, що зберігалися в спецчастині Харківського військово-істо-
ричного архіву (зазначені назви, номери, обсяги в од. зб. 23 фондів, 
хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2216, арк. 122–123;

4 грудня 1941 р. статистичні дані про документи київських і харківських 
центральних і обласних державних архівів УРсР, евакуйованих до 
м. златоуста (по 7 архівах  зазначена кількість од. зб. у відділах зага-
льних і секретних фондів, обсяги друкованих матеріалів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 24–25;

1941 р. список фондів Харківського військово-історичного архіву, що підля-
гали евакуації (зазначені номери і назви фондів, кількість од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 107–115;

1941 р. статистичні дані про кількість архівних документів, що зберігалися 
в центральних та обласних державних архівах України на 1.1.1941 р. 
(по 50 архівах зазначена кількість фондів і од. зб.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 26–30;

21 лютого 1942 р. Довідка про евакуйовані державні архіви НКВс–УНКВс 
УРсР (подана загальна характеристика складу документів, зазначена 
по кожному архіву кількість евакуйованих фондів – загальних і секре-
тних, од. зб., обліково-довідкових документів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 19–23;

8 березня 1942 р. Дані про склад і стан документів державних архівів НКВс 
УРсР (зазначена кількість евакуйованих од. зб. по 27 архівах, місце-
знаходження евакуйованих документів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2316, арк. 17–18;

11 квітня 1942 р. Доповідна записка начальнику УДА НКВс сРсР І. І. Ні-
кітінському про евакуацію документів із державних архівів УРсР та 
довідки про наявність документів центральних і обласних держархівів 
станом на 1.1.1941 р. і кількість евакуйованих документів з України 
(58 архівів, зазначені кількість фондів і од. зб. на 1.1.1941 р., еваку-
йованих та місцезнаходження документів) – ЦДАВО України, ф. 14,  
оп. 1, спр. 2315, арк. 7–9, 10–15; 

1 липня 1942 р. Довідка про кількість евакуйованих документів із України 
по центральних і обласних державних архівах (по кожному архіву 
зазначена кількість евакуйованих загальних і секретних фондів та 
од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 12–16;
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1942 р. список фондів Галичини, виявлених серед фондів Київського обл-
держархіву (зазначені номери, назви і обсяги 93 фондів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2343, арк. 231–234;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документів і втрати Харківського військово-
історичного архіву НКВс УРсР – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 
2486, арк. 9;

31 травня 1943 р. Відомості про кількість фондів і справ центральних і 
обласних архівів, які залишилися на окупованій території – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2496, арк. 5, 6;

25 липня 1943 р. Акт огляду стану збереженості евакуйованих до златоуста 
фондів центральних і обласних архівів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр.2438, арк. 2, 3;

11 листопада 1943 р. Довідка про стан документів та будинків, де роз-
міщувалися архіви після вигнання фашистів з Києва – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2422, арк. 1–2;

16 листопада 1943 р. Доповідна записка начальника УДА НКВс УРсР 
п.п. Гудзенка начальнику УДА НКВс сРсР І. І. Нікітінському про 
стан архівів у Києві, запорізькій і Дніпропетровській областях – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2423, арк. 3–4;

24 листопада 1943 р.  Доповідна записка заступника начальника УДА НКВс 
УРсР п. І. павлюка начальнику УДА НКВс сРсР І. І. Нікітінському 
про стан держархівів у Києві, запоріжжі, Дніпропетровську (зазна-
чена збереженість документів запорізького облдержархіву, обсяги збе-
режених документів його філіалу в м. Мелітополі – 20–30 % та повне 
знищення документів Дніпропетровського облдержархіву) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2423, арк. 6–6  зв.; 

22 грудня 1943 р. Дані про кількість документів по держархівах, які знахо-
дилися в м. златоусті Челябінської області і кількість необхідних 
вагонів для їх перевезення в Україну (зазначена по 7 центральних і 
облдержархівах кількість фондів, од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2498, арк. 52–53;

8 березня 1944 р. з доповіді УДА НКВс УРсР про роботу архівних установ 
за 1943 р. – відомості про втрати, яких зазнали в період окупації держа-
рхіви України – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2443, арк. 1;

12 квітня 1944 р.  Доповідна записка архівіста Київського облдержархіву 
М. Ф. Тищенка про виконані ним роботи в період німецько-
фашистської окупації та інформацією про вивезення у вересні 1943 р. 
до Кам’янця-подільського документів Київського архіву давніх актів, 
полтавського облдержархіву, експонатів київських музеїв; Опис справ 
Архіву давніх актів, вивезених до Німеччини – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 56, арк. 72–73 зв.;

Після 15 травня 1944 р. Доповідна записка з даними про вивезення доку-
ментів із держархівів УРсР німецько-румунськими окупантами 
(зазначені склад і обсяги вивезених фондів центральних і обласних 
архівів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 57, арк. 124–134;
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20 жовтня 1944 р. Інформаційний лист заступника наркома внутрішніх 
справ УРсР лобуренка заступнику наркома внутрішніх справ сРсР 
Круглову про вивезені з України німецькими та румунськими оку-
паційними властями документи обласних та центральних архівів 
України – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 48–50;

1944 р. Довідка про вивезені до Румунії документи з Чернівецького, 
Одеського, Ізмаїльського облдержархівів та філіалів Одеського обл-
держархіву в м. Балті та м. первомайську (зазначені назви фондів, 
хронологічні межі документів, обсяги знищених документів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2741, арк. 9–10; спр. 2781, арк. 21–22; оп. 7, 
спр. 90, арк. 1–2 зв.;

Лютий-квітень 1945 р. Доповідні записки, листування, посвідчення про 
відрядження, інформації про виявлення і реевакуацію документів 
Чернівецького, Одеського, Ізмаїльського облдержархівів, вивезених у 
роки війни – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 57, арк. 23–113;

11 березня – 11 квітня 1945 р. листування союзної контрольної комісії 
в Румунії, НКВс сРсР, НКВс УРсР, РНК УРсР про передавання з 
Румунії документів колишнього губернаторства “Трансністрії” та 
інших румунських установ і організацій, що існували на тимчасово 
окупованій території УРсР та прибуття архівних документів до Одеси 
(зазначено обсяг документів, їх науково-історичну цінність) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 90, арк. 3–11;

15 квітня 1945 р. лист наркома внутрішніх справ УРсР Рясного про при-
буття до Одеси 12 вагонів документів румунською мовою – ЦДАВО 
України,ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 10.

3 травня 1945 р. записка наркома внутрішніх справ УРсР Рясного до 
наркома внутрішніх справ сРсР л. п. Берії про необхідність відрядити 
за кордон (в Німеччину та Чехословаччину) чотирьох працівників 
архівних органів України для розшуку й повернення архівних доку-
ментів – ЦДАВО України, ф.  14, оп. 7, спр. 56, арк. 9;

14 травня 1945 р. Тези доповіді начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гу-
дзенка на республіканській нараді начальників архівних відділів 
УНКВс та директорів центральних і обласних держархівів з 
відомостями про воєнні збитки держархівів (пограбовано і знищено 
21579000 архівних справ) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 99, арк. 
2–26; 27–48;

15–18 травня 1945 р. протокол республіканської наради начальників 
архівних відділів УНКВс та директорів центральних і обласних 
держархівів з даними про воєнні збитки архівів – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 99, арк. 49–51 зв.;

21 травня 1945 р. Обіжник начальника ГАУ НКВс сРсР до начальників 
архівних управлінь та відділів НКВс–УНКВс республік, країв та 
областей, визволених від фашистських військ, про необхідність 
провести перевірку наявності  документів по всіх архівних фондах з 
метою складання списків втрачених фондів в період війни – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 3, арк. 18 (19, 20);

Червень 1945 р. Довідка про вивезені окупаційними військами до 
Німеччини документи державних та відомчих архівів. Довідка 
складена відповідно до актів про збитки, що надійшли до УДА НКВс 
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УРсР (зазначено склад, окремі назви і обсяги фондів, хронологічні 
межі документів центральних і облдержархівів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 56–65; спр. 57, арк. 135–144 (145–154);

12 липня 1945 р. Відомості про виявлені й відправлені з Румунії до сРсР 
документи державних і відомчих архівів УРсР (відомості складені 
відділом комплектування ГАУ сРсР) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 57, арк. 85–87;

9 серпня 1945 р. Доповідна записка заступника начальника УДА НКВс 
УРсР п. І. павлюка про виявлені в Чехословаччині документи львівсь-
кого, Миколаївського облдержархівів, Київського архіву давніх актів, 
Ризького та Мінського центральних архівів, Новгородського архіву 
та українських емігрантських організацій в празі та про виконану 
роботу щодо повернення документів в Україну – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 37–39;

22 серпня 1945 р. звіт начальника АУ НКВс УРсР п. п. Гудзенка 
начальнику ГАУ НКВс сРсР І. І. Нікітінському про роботу групи 
працівників по поверненню документів, вивезених фашистами до 
Чехословаччини (вказані обсяги документів Київського архіву авніх 
актів – 1 вагон, і львівського архіву – 28 ящиків, зосереджених на 
ст. Опава) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 28;

28 серпня 1945 р. Доповідна записка начальника УДА НКВс УРсР 
п. п. Гудзенка і начальника відділу комплектування УДА НКВс 
А. Й. Грінберга начальнику відділу комплектування ГАУ НКВс сРсР 
Є. І. Голубцову про прибуття з Румунії документів в Чернівецький і 
Одеський облдержархіви (зазначені склад і обсяги документів, їх по-
переднє місцезнаходження в Румунії) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 57, арк. 88–88зв.; 

24 жовтня 1945 р. лист в. о. начальника відділу комплектування ГАУ НКВс 
сРсР плешакова до начальника АУ НКВс УРсР п. п. Гудзенка про 
необхідність подати за наведеною формою відомості про документи, 
вивезені у роки війни до Німеччини, Румунії, Чехословаччини та 
польщі, що вже повернено в Україну – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 55, арк. 1–3;

1945 р. статистичні дані про воєнні збитки архівів у доповіді начальника 
УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка “Чергові завдання архівних установ 
НКВс УРсР” – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7 спр. 21, арк. 23 зв.;

1945 р. Довідка про збитки, завдані в роки війни румунськими окупаційними 
військами архівам Чернівецької, Одеської та Ізмаїльської областей – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2781, арк. 21–22  зв.;

1945 р. Доповідь наркома внутрішніх справ УРсР Рясного про роботу 
архівів України у 1943–1944 рр. та воєнні збитки архівів – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 99, арк. 88 зв. – 95;

18 січня 1946 р. лист начальника відділу комплектування ГАУ НКВс сРсР 
до начальника АУ НКВс УРсР про необхідність провести розшук 
архівних документів, відправлених з Румунії в 1945 р., але не одер-
жаних архівними органами НКВс – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 55, арк. 35;
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18 січня – 7 жовтня 1946 р. листування УДА НКВс–МВс УРсР з 
ГАУ НКВс–МВс сРсР та відділами ДА Чернівецької, Одеської, 
Ізмаїльської, закарпатської областей про долю архівних документів, 
вивезених в роки війни до Румунії – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 
55, арк. 36–55; спр. 56, арк. 13;

29 січня 1946 р. Циркулярний лист начальника відділу комплектування 
УДА НКВс УРсР А. Й. Грінберга до начальників обласних відділів 
держархівів УНКВс про прискорення надсилання відомостей про 
повернуті з-за кордону документи – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 55, арк. 17;

14 березня 1946 р. лист начальника відділу комплектування ГАУ НКВс 
сРсР Є. І. Голубцова до начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка 
з проханням уточнити і повідомити про прибуття з Румунії в Чернівці 
та Одесу двох вагонів документів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 55, арк. 45;

 Харківський військово-історичний архів
1941 р. список фондів Харківського військово-історичного архіву, що підля-

гали евакуації (зазначені номери і назви фондів, кількість од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 107–115;

Серпень 1941 р. список фондів комуністичних осередків військових 
частин, що зберігалися в спецчастині Харківського військово-
історичного архіву (зазначені назви, номери, обсяги в од. зб. 23 фондів, 
хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 
2216, арк. 122–123;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документів і втрати Харківського війсь-
ковоісторичного архіву НКВс УРсР – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2486, арк. 9.
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вищих органів влади і управління України

26 серпня 1941 р. Орієнтовний список фондів Центрального державного 
архіву праці, призначених до евакуації (назви 68 фондів, загальна 
кількість од. зб. – 7463) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2214, 
арк. 2–4;

26 вересня 1941 р. список архівних фондів відділу загальних фондів Цен-
трального державного архіву революції (зазначені номери, назви, 
обсяги фондів в коробках – всього 161 фонд, 50003 од. зб., 2025 
коробок) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2215, арк. 57–62;

Листопад 1941 р. список фондів Центрального архіву революції, евакуйова-
них у вересні 1941 (зазначені назви 45 фондів та характеристика еваку-
йованого науково-довідкового апарату) – ЦДАВО України, ф. 3206, 
оп. 5, спр. 2, арк. 222–223 зв.;

1941 р. списки секретних фондів 1-ї і 2-ї черги Центрального архіву револю-
ції НКВс УРсР (зазначені номери, назви фондів, обсяги в од. зб., 
загальна кількість од. зб. – 14953) та характеристика секретних фондів 
2-ї черги (“менее ценных”) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2214, 
арк. 14–18 зв.;

1941 р. список фондів Центрального державного історичного архіву (заз-
начені назви 178 фондів, в т. ч. фонди ВУЦВК, РНК, НКВс, НКзс, 
Верховного суду, Нарком’юсту, Наркомфіну та ін., обсяги в од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2214, арк. 5–13;

1 липня 1942 р. Довідка про склад фондів Центрального державного архіву 
революції НКВс УРсР на 1.7.1942 (фондів – 284, од. зб. – 70840; 
по відділу секретних фондів – 123 фонди, од. зб. – 20837; відділу 
загальних фондів – 161 фонд, од. зб. – 50003) – ЦДАВО України, ф.14, 
оп. 1, спр. 2215, арк. 54;

1942 р. список секретних фондів Центрального архіву революції УРсР 
(зазначені номери, назви 123 фондів, кількість упорядкованих справ) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2343, арк. 208–211 зв.;

1942 р. список фондів Центрального державного архіву праці, вивезених 
до м. златоуста (зазначені номери, назви фондів, кількість од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 116–121;

1942 р. плани та звіти про роботу бригади з впорядкування фондів Цен-
трального державного історичного архіву НКВс УРсР за 1942 р. 
(зазначені назви і обсяги фондів, що опрацьовувалися, хронологічні  
межі документів окремих фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2344, арк. 9–11, 14, 25, 28, 33–34, 36, 46–46 зв., 67, 70, 73, 79, 90, 
99, 101–102, 105–116;
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2 січня 1943 р. Відомості про наявність та стан документів Центрального 
державного архіву революції (статистика кількості й обсягів фон-
дів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2343, арк. 235;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документів та збитки Центрального 
державного архіву революції в м. Харкові – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2486, арк. 7;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документів і воєнні збитки Центрального 
державного архіву праці (стан документів встановити неможливо при 
відсутності обліку) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2486, арк. 10;

1943 р. список фондів Центрального державного архіву революції УРсР 
(м. Харків), вивезених до м. златоуста (зазначені назви і номери 
фондів, хронологічні межі документів, кількість од. зб., загальна кіль-
кість вивезених фондів – 284 і од. зб. – 70840) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 67–70;

1943 р. список фондів секретного відділу Центрального державного істо-
ричного архіву, не виявлених при ревізії фондів в 1943 р. (зазначені 
номери, назви і обсяги в од. зб. 17 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2449, арк. 6–6 зв.;

14 лютого 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Центрального державного 
архіву Жовтневої революції та соціалістичного будівництва УРсР в 
м. Харкові (зазначені довоєнна кількість од. зб. – 1200000, кількість 
евакуйованих од. зб. – 200000 та кількість од. зб. “приведенные в 
состояние непригодное для пользования” – 30000) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2703, арк. 2;

18 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Центрального архіву 
Жовтневої революції і соціалістичного будівництва в м. Харкові (ви-
сновки експертів про історичну цінність втрачених документів) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 49–51;

21 листопада 1944 р. показання свідків О. Насонової і А. Калініної про стан 
документів Центрального архіву Жовтневої революції і соціалістич-
ного будівництва НКВс УРсР, що залишилися в окупованому Хар-
кові, зіпсованих і непридатних для користування (зазначені фонди, 
обсяги втрат) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 52;

Листопад 1944 р. список фондів філіалу Центрального архіву Жовтневої 
революції і соціалістичного будівництва в м. Харкові, непридатних 
для користування (зазначені номери 261 фонду, їх назви, хронологічні 
межі документів, кількість од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 
2702, арк. 53–70.

Повністю втрачені фонди

1/ф. 1/Окружний фабричний інспектор Харківського округу/1899–
1917 рр./1051 спр.

2/ф. 2/Окружний фабричний інспектор Київського округу/1897–
1918 рр.

3/ф. 3/Харківське страхове товариство/1915–1918 рр./20141 спр.
4/ф. 4/старший фабричний інспектор Харківської губернії/1895–1920 рр.
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5/ф. 5/Харківське губернське присутствіє з фабричних і горно-
заводських справ/1900–1917 рр./62 спр.

6/ф. 6/Харківське губернське присутствіє з питань страхування робіт-
ників/1912–1919 рр./59 спр.

7/ф. 7/південно-Російське товариство з нагляу за паровими котлами, 
м. Харків/1912–1919 рр./35 спр.

8/ф. 8/старший фабричний інспектор Катеринославської губер-
нії/1900–1916 рр.

9/ф. 9/МК для складання проекту статуту Харківського окружного 
страхового товариства/1913–1914 рр./3 спр.

10/ф. 10/Катеринославське губернське відділення у справах про гро-
мадські присутствія/1907–1908 рр./1 спр.

11/ф. 11/Харківське товариство взаємодопомоги тим, хто займається 
ремісничою працею/1898–1918 рр.

12/ф. 12/Київське губернське “присутствіє” з фабричних і горно-
заводських справ/1914 р./1 спр.

13/ф. 13/Фабричний інспектор 5-ї дільниці Харківської губернії/1914–
1917 рр.

14/ф. 14/позико-ощадно-допоміжна каса службовців Харківської 
електростанції і трамваю/1911–1917 рр./3 спр.

15/ф. 15/Фабричний інспектор 1-ї дільниці Харківської губернії/1906, 
1911, 1916 рр.

16/ф. 16/Фабричний інспектор 2-ї дільниці Харківської губернії/1913–
1915 рр.

17/ф. 17/ Фабричний інспектор 3-ї дільниці Харківської губернії/1909, 
1914, 1918 рр.

18/ф. 18/ Фабричний інспектор 4-ї дільниці Харківської губернії/1909, 
1914, 1918 рр.

19/ф. 221/МК ВУК профспілки працівників землеробських радянсь-
ких господарств, м. Харків/4 спр.

Частково втрачені фонди

20/ф. 1/ф. 2505/Всеукраїнська рада професійних спілок, м. Харків. 
Рада професійних спілок України, м. Київ/1919 р. протоколи засідань 
і окремі стенограми І-го Всеукраїнського з’їзду професійних спілок. 
протоколи засідань виконавчого бюро і конференції Ростовської обласної 
ради професійних спілок; 1921–1925 рр. Управління справами; 1922–
1924 рр. Фінансово-рахунковий підвідділ; 1925 р. Кошторисно-фінансовий 
підвідділ; 1920–1925 рр. Організаційний відділ; 1921 р. Інструкторський 
підвідділ; 1921–1925 р. Інформаційний підвідділ; 1921–1922 рр. Обліково-
розподільний підвідділ; 1921–1922 рр. правовий відділ; 1920–1923, 
1925 рр. Культвідділ; 1920–1921 рр., 1925 рр. Економічний відділ; 1921 р. 
Відділ нормування праці; 1920–1921 рр. Тарифний відділ; 1922–1923 рр. 
Економічно-тарифний відділ (Еконт); 1920 р. Відділ виробничої пропаганди; 
1921–1922 рр. Відділ охорони праці; 1921 р. Редакційно-видавничий відділ; 
1921–1922 рр. Центральний робітничий комітет допомоги голодуючим 
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при південбюро ВЦРпс; 1924–1925 рр. Всеукраїнське міжспілкове бюро 
інженерів і техніків (ВУМБІТ); 1925 р. Центральне бюро пролетарського 
студентства (ЦБпс); 1920–1921 рр. Фінансово-рахунковий відділ; 
1926–1929 рр. президія; 1926 р. Керування справами. Фінансовий 
підвідділ; 1927–1929 рр. Кошторисно-фінансовий підвідділ; 1926–1929 рр. 
спецсектор. Оргвідділ; 1929–1926 рр. Інформаційний відділ; 1927–1929 рр. 
Комісія у справах нагород; 1926–1929 рр. Культвідділ; 1926–1928 рр. 
Тарифно-економічний відділ; 1926–1929 рр. Всеукраїнське міжспілкове 
бюро інженерів і техніків (ВУМБІТ). Центральне бюро пролетарського 
студентства (ЦБпс); 1927 р. Юридичне бюро; 1926–1929 рр. Істпроф 
(відділ для зберігання документальних матеріалів профруху і праці при 
історичних архівах); 1930–1932 рр. секретаріат президії; 1930–1931 рр. 
Управління справами. спецсектор. Комісія з нагород; 1930–1932 рр. Орг-
інспекторський сектор. Інформаційний сектор. сектор профкадрів. сектор 
промтехкадрів; 1930 р. сектор виробництва і зарплати; 1931–1932 рр. 
сектор виробництва і планування; 1932 р. сектор зарплати і нормування; 
1930–1931 рр. сектор соцпобуту і робітничого постачання; 1932 р. сектор 
соцпобуту. сектор робітничого постачання; 1932 р. сектор охорони праці; 
1930–1932 рр. Культсектор; 1930–1932 рр. Бюро фізкультури; 1930 р. 
сектор масових кампаній; 1931–1932 рр. сектор масової роботи. сектор 
техпропаганди; 1930–1932 рр. Всеукраїнське міжспілкове бюро інженерів 
і техніків (ВУМБІТ); 1930 р. Центральне бюро пролетарського студентства. 
(ЦБпс); 1932 р. Центральне міжсекційне бюро студсекцій; 1930–1932 рр. 
Бюро іноземних робітників (Інобюро); 1932 р. Бюро сигнальних постів; 
1931–1932 рр. Бюро соцстраху; 1930–1932 рр. Фінансовий сектор; 1930 р. 
Істпроф (відділ для зберігання документальних матеріалів профруху і 
праці при історичних архівах); 1932 р. Адміністративно-господарське упра-
вління; 1933 р. секретаріат президії; 1934–1937 рр. президія; 1933–1937 рр. 
Керування справами. спецбюро, з 1935 р. – спецсектор. Комісія нагород; 
1933 р. Відділ оргроботи і перевірки виконання; 1934 р. Організаційний 
відділ; 1933 р. Відділ зарплати і виробництва; 1935–1936 рр. Інспекція по 
зарплаті. Інспекція праці; 1933 р. Відділ робітничого постачання і побуту; 
1933–1937 рр. Відділ охорони, з 1935 р. – інспекція праці; 1933–1934 рр. 
Культурно-масовий відділ; 1935–1937 рр. Культінспекція; 1933–1935 рр. 
Бюро фізкультури; 1933 р. сектор профкадрів; 1934 р. Відділ кадрів; 1933–
1937 рр. Всеукраїнське міжспілкове бюро інженерів і техніків (ВУМБІТ); 
1933 р. Центральне бюро пролетарського студентства (ЦБпс); 1933 р. Бюро 
іноземних робітників (Інобюро). Методбюро. Бюро скарг; 1933–1937 рр. 
Бюро соцстраху, з 1936 р. – інспекція. Фінансовий відділ, в 1937 р. – сектор; 
1933–1935 рр. Адміністративно-господарське управління; 1920–1937 рр. 
Документи щодо особового складу (розпорядження, анкети, картки, списки 
співробітників ВУРпс, Всеукраїнського комітету, губернських, окружних 
профрад, особові справи, трудові списки); 1921–1933 рр. Місцевий комітет; 
1933–1937 рр. (таємного зберігання) постанови ВУЦВК, РНК УРсР, бюро 
фракції ВУРпс про шефство над частинами Червоної Армії, боротьбу з 
епідемічними захворюваннями, порядок обліку військовозобов’язаних, 
постачання іноземних робітників. протокол засідання УЕН. листування з ЦК 
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Кп(б)У, РНК УРсР, ВУЦВК, ДпУ УРсР, облпрофрадами з обслуговування 
роботи таємних частин Всеукраїнських комітетів, хід чистки партії, охорони 
праці, укомплектування військово-навчальних закладів РсУА і вищої школи 
профруху, поліпшення побутових умов і культобслуговування іноземних 
робітників. списки співробітників ВУРпс і Всеукраїнського комітету, що 
ведуть таємну роботу/1919–1937 рр./4394 спр.

21/ф. 2/ф. 2623/Народний комісаріат праці УРсР, м. Харків/1917–
1922 рр. Управління справами; 1926–1928, 1930–1931 рр. секретаріат; 1922 р. 
Організаційно-адміністративний відділ; 1923 р. Організаційний відділ; 
1924 р. Організаційно-інструкторський відділ; 1925, 1927 рр. Організаційно-
інформаційний відділ; 1929 р. загальний відділ; 1919 р. Іногородньо-
інструкторський відділ; 1921, 1932 рр. Організаційно-контрольний відділ, 
в 1932 р. – сектор; 1928–1933 рр. сектор планування; 1919–1922 рр. відділ 
взаємовідносин праці і капіталу; 1919, 1922–1927, 1929 рр. Відділ ринку 
праці; 1919–1929 рр. Відділ охорони праці; 1933 р. сектор охорони праці 
і техніки безпеки; 1928, 1930–1932 рр. сектор регулювання умов праці; 
1919 р. тарифний відділ; 1924, 1925, 1927, 1930 рр. Тарифно-конфліктний 
відділ; 1923 р. Конфліктно-нормувальний відділ; 1919 р. Юридичний відділ; 
1922–1924 рр. правове бюро; 1925 р. Юридичне бюро; 1927–1928, 1930 рр. 
Юридична частина; 1919, 1921, 1922 рр. Бухгалтерія; 1921–1923 рр. Штатна 
комісія; 1921 р. Еміграційний відділ; 1922 р. Відділ трудгужподатку; 1924–
1925, 1927–1929 рр. ЦК допомоги безробітним, з 1925 р. – ЦК з боротьби 
з безробіттям; 1926 р. закупівельне бюро ЦК з боротьби з безробіттям; 
1928–1930 рр. Урядова комісія з введення 7-годинного робочого дня; 1925 р. 
ЦК допомоги кооперативному будівництву робітничих жител; 1919–1924, 
1926–1928, 1930 рр. статистичний відділ; 1931–1932 рр. сектор обліку та 
статистики; 1920, 1929 рр. Відділ обліку та розподілу робочої сили; 1928 р. 
Відділ постачання робочої сили; 1929 р. сектор підготовки кадрів; 1930–
1932 рр. сектор постачання робочої сили та підготовки кадрів; 1920, 1923–
1925 рр. Кошторисно-фінансовий відділ; 1927–1928 рр. Фінансовий відділ; 
1929–1933 рр. Адміністративно-фінансовий сектор; 1924–1933 рр. проекти 
будівництва промислових, побутових і житлових об’єктів; 1919–1933 рр. 
Документи з особового складу (накази, списки працівників Наркомату праці 
та губернських відділів, анкети, особові картки співробітників інспектур 
праці по округах України, облікові картки та особові справи співро-
бітників Наркомпраці УРсР); 1922–1933 рр. Документи Місцевого комі-
тету профспілки працівників державних установ при Наркомпраці УРсР 
(протоколи засідань комітету, ревізійної комісії, плани роботи та виклики 
на соцзмагання, звіти про роботу та інше)/1917–1933 рр./157 спр., з них – 
41 спр. таємного зберігання.

22/ф. 3/ф. 2851/Головне управління соціального страхування при 
Народному Комісаріаті праці УРсР/постанови Нарком праці УРсР і 
Всеукраїнської ради соціального страхування. положення про губернські 
правління соціального страхування. протоколи засідань Всеукраїнської 
ради соціального страхування, Головсоцстраху, губернських і окружних 
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кас соціального страхування. плани робіт і звіти Головсоцстраху. звіти і 
доповіді про діяльність губернських органів соціального страхування. 
Доповіді про стан соціального страхування на Україні (1925 р). Інфор-
мації, доповідні записки інспекторів Головсоцстраху про стан соціального 
страхування в губерніях. листування з Раднаркомом УРсР, Всеукраїнською 
радою профспілок і наркоматами УРсР про виплату пенсій і допомогу 
непрацездатним/1923–1931 рр./19 спр.

23/ф. 4/ф. 2595/Всеукраїнський комітет професійної спілки робіт-
ників металістів УРсР, м. Харків/1920–1931 рр. Організаційний відділ. 
Культвідділ. Тарифно-нормувальний відділ. Відділ охорони праці. стати-
стичний відділ. Фінансовий відділ. Тарифно-економічний відділ. загальний 
відділ. Адміністративно-господарчий відділ. Виробничий відділ. Відділ 
зарплати і праці. Відділ охорони праці і поліпшення побуту. Виробничо-
масовий відділ. Бюро інженерно-технічної секції (ІТс); 1927–1930 рр. 
Бюро інженерно-технічної секції (ІТс); 1923, 1927, 1929, 1931–1932 рр. 
Організаційний відділ; 1930 р. Виробничий відділ; 1925 р. Відділ охорони 
праці; 1926 р. Культвідділ; 1919–1922 рр. постанова ВУЦВК і РНК УРсР 
про роботу підлітків на виробництві та оплату праці робітників при 
тимчасовій зупинці підприємства. постанови і обіжники Центрального 
робітничого комітету робітників-металістів, заводських комітетів, 
тарифно-нормувальних і конфліктних комісій. положення про преміальну 
оплату праці, тарифних поясах УРсР, металевої орендної комісії та ін. 
звіти, доповіді і відомості південбюро, відділів нормування, районних 
відділень Всеросійської профспілки робітників-металістів про організацію 
виробництва, виконання виробничих програм, перспективах розвитку, 
кількості робітників та ін.; 1920–1930 рр. протоколи засідань правління 
інженерних секцій при відділах спілки металістів. плани робіт райкомів, 
звіти про робсилу, зарплату і продуктивність праці/1920–1931 рр./56 спр.

24/ф. 23/ф. 2638/Всеукраїнський комітет профспілки робітників 
народного зв’язку, м. Харків/Обіжники Уповноваженого ЦК зв’язку на 
Україні. протоколи засідань президії ЦК Всеросійської спілки народного 
зв’язку і губернських комітетів народного зв’язку на Україні. Декрети, 
постанови РТО сРсР, ВУЦВК, РНК УРсР, УЕН, Наркомпоштеля УРсР, 
ВЦРпс, Всеукраїнської Ради профспілок та тарифно-економічних і 
побутових питань. Розпорядження та обіжники Уповноваженого ЦК 
профспілки народного зв’язку з питань організаційної, культурно-масової, 
виробничої роботи, фінансування, звітності профорганізацій в центрі і на 
місцях. протоколи комісій Наркомпоштелю УРсР, південбюро ВЦРпс, 
Всеукраїнської ради профспілок, президії ЦК спілки працівників зв’язку, 
пленуму Всеукраїнського центрального правління Всеукраїнського комітету 
спілки працівників зв’язку, правлінь губернських та окружних відділень 
спілки працівників зв’язку, виробничих і технічних нарад працівників 
телеграфних контор, тарифно-економічних відділів губернських правлінь 
спілки працівників зв’язку. плани і звіти про діяльність організацій спілки 
працівників зв’язку з винахідництва, культроботи, організації відпочинку та 
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лікування серед членів спілки, проведенні колдоговірної кампанії, тижня 
просування вперед тощо. листування з ЦК Кп(б)У, ЦК спілки працівників 
зв’язку, ВЦРпс, південбюро ВЦРпс, Всеукраїнською Радою профспілки 
і низовими профорганізаціями працівників зв’язку про підготовку кадрів, 
роботу серед молоді, соцзмагання, організацію та раціоналізацію роботи 
апарату, охорону праці, трудову дисципліну, зарплату, фінансування, 
винахідництво і планово-оперативну роботу губернських і окружних 
відділень спілки працівників зв’язку; 1926–1930 рр. Матеріали (протоколи, 
звітні доповіді, тези, стенограми, резолюції) Всеукраїнських з’їздів 
працівників зв’язку ІІ-го (1926 р.), ІІІ-го (1927 р.), ІV-го (1929 р.), ІІ-го 
Всеукраїнського з’їзду інженерно-технічних секцій зв’язку, І-ї конференції 
працівників зв’язку України (1926 р.), окружних з’їздів працівників 
зв’язку/1920–1930 рр./28 спр.

25/ф. 24/ф. 2639 (об’єднаний з ф. 2776)/Всеукраїнський комітет 
профспілки робітників цементно-керамічної промисловості, м. Харків/
Організаційний відділ. Виробничий відділ. Фінансовий відділ. соціально-
побутовий відділ. Керівництво справами. Бюро інженерно-технічної 
служби (ІТс). Бюро фізкультури. загальний відділ. Культурний відділ. 
Виробничий відділ. плановий відділ. Відділ кадрів. статистичний відділ. 
Бюро пролетсуду. Управління справами/1931–1933 рр./197 спр.

26/ф. 30/ф. 2645/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
вовняної, шовкової і трикотажної промисловості, м. Харків/стенограма 
І-го Всеукраїнського з’їзду і І-ї Всеукраїнської конференції працівників 
вовняної і трикотажної промисловості. протоколи засідання президії Все-
українського комітету спілки працівників вовняної та трикотажної проми-
словості, пленумів президії Центрального комітету працівників вовняної 
промисловості, Всеукраїнської ради професійних спілок, бюджетно-кош-
торисної комісії, низових осередків. листування з Центральним комітетом 
працівників вовняної промисловості, Всеукраїнською радою профспілок, 
обласними комітетами про плани робіт, членство у спілці, передплату на 
позику, шефську роботу, охорону праці, зарплату, соціальне страхування, 
робітниче постачання, оздоровчі кампанії. Річні звіти і плани. Річні кон-
трольні цифри фабрик та статистичні звіти/1931–1934 рр./407 спр.

27/8/ф. 37/ф. 2602/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
гірників, м. Харків/стенограми Всеукраїнських з’їздів гірників: І-
го (1925 р.), ІІ-го (1926 р.), І-ї Всеукраїнської культнаради (1925 р.), 
українських тарифно-економічних нарад при спілці гірників: І-ї (1925 р.), 
ІІ-ї (1926 р.). протоколи та постанови президії, пленумів, конференцій 
ВЦРпс, Всеукраїнської ради профспілок, південбюро ЦК спілки гірників 
Всеукраїнського комітету ВпГ, місцевих організацій спілки гірників, їх 
інженерних секцій, рудникових комітетів. протоколи засідань Донецького 
губвідділу спілки гірників, центрального правління кам’яновугільної 
промисловості, госпорганів та комісій постачання Донбасу. звіти, доповіді, 
відомості та листування з ВУЦВК, Укрекономрадою, Всеукраїнською радою 
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профспілок, ВРНГ УРсР, профорганізаціями про роботу з відновлення 
гірничовидобувної промисловості, видобуток вугілля в Донецькому басейні, 
норми виробітку, постачання продовольством та спецодягом, соцзмагання, 
капітальне будівництво рудників (копалень), кваліфікованій робочій силі, 
винахідництво, діяльність КВД, держстрах, організацію шкіл політграмоти 
тощо. Бюлетені засідань президії ВЦРпс, Всеукраїнської ради профспілок, 
ЦК і Управління уповноваженої ЦК спілки гірників, Українського гірничого 
управління. Місцевий комітет/1919–1930 рр./14 спр.

28/ф. 60/ф. 2673/Видавництво та редакція робітничої газети “про-
летарий”, м. Харків/Накази і розпорядження видавництва робітничої 
газети “пролетарий”. протоколи засідань газетного бюро, робкорівських 
нарад. звіти видавництва і робкорів. плани робіт секторів видавництва. 
статистичні відомості про передплату, тираж видавництва газети. 
листування з наркоматами, секторами друку ЦК Кп(б)У, Комітетом у 
справах друку, газетним бюро, бюро зв’язку, видавництвами, редакціями, 
друкарнями, спецкорами, робкорами, передплатниками та інструкторами 
про видання та поширення газети. Особові справи співробітників. Бюро 
розслідувань/1928–1932 рр./786 спр.

29/ф. 62/ф. 2675/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
електропромисловості і електростанцій, м. Харків/загальний відділ. Органі-
заційний відділ. планово-виробничий відділ. Відділ пропаганди. Відділ 
заробітної плати і нормування. Відділ робітничих скарг. Культурний відділ. 
Відділ кадрів. соціально-побутовий відділ. статистичний відділ. Фінансовий 
відділ. Бюро пролетсуду. Бюро інженерно-технічної служби. Галузева 
страхова каса Всеукраїнського комітету спілки електропромисловості і 
електростанцій. Місцевий комітет/1931–1934 рр./13 спр. 

30/ф. 64/ф. 2677/Всеукраїнський комітет профспілки робітників 
швейної промисловості, м. Харків/Обіжники, інструкції, розпорядження 
Всеукраїнської ради професійних спілок про нормування праці, премі-
ювання та підготовку кадрів. протоколи засідань пленумів та президії 
Всеукраїнського Центрального правління професійної спілки швейної 
промисловості. Квартальні звіти окружних відділень професійної спілки 
швейної промисловості. протоколи засідань І-го, ІІ-го, ІІІ-го Всеукраїн-
ських з’їздів професійної спілки працівників швейної промисловості та 
звіт про діяльність Всеукраїнського комітету в період між ІІІ-м та ІV-м 
з’їздами. Особові аркуші керівних працівників професійної спілки швейної 
промисловості. протоколи засідань пленумів та президії Всеукраїнського 
комітету професійної спілки швейної промисловості. листування з ЦК 
професійної спілки швейної промисловості та окружними відділеннями 
про обмін виробничим досвідом, організацію соцзмагання, оплату праці 
і виконання планів. Накази по управлінню справами Всеукраїнського 
комітету професійної спілки швейної промисловості особового складу. 
Кон’юнктурний огляд Укрпошивтресту за 1933 рік. постанови Раднаркому 
сРсР, ЦК Кп(б)У про забезпечення виплати зарплати в першому кварталі 
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1932 р. та результати обстеження Укрпошивоб’єднання. Обіжник ВРНГ 
сРсР від 26 червня 1931 р. про порядок обговорення виробничих програм. 
листування з швейними фабриками з виробничих питань/1921–1933 рр. /
268 спр.

31/ф. 67/ф. 2680/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
робітників і службовців текстильної промисловості, м. Харків/стенограма 
ІІ-го Всеукраїнського з’їзду професійної спілки робітників текстильної 
промисловості. протоколи засідань ВУРпс, ЦК і окружних відділень спілки 
робітників текстильної промисловості і листування з ними про виконання 
виробничих планів, оплату і продуктивність праці, прийом і виключення 
членів спілки. стенограма пленуму і протоколи засідань Всеукраїнського 
комітету професійної спілки працівників текстильної промисловості. 
листування з ЦК і окружними відділеннями профспілки робітників і 
службовців текстильної промисловості і з біржею праці про наймання і 
звільнення працівників, культроботу і підготовку кадрів/1924–1930 рр./
108 спр.

32/ф. 71/ф. 2684/Всеукраїнський комітет профспілки медико-
санітарних працівників, м. Харків/стенограми І-го Всеукраїнського і 
губернських з’їздів працівників Всеукраїнського комітету профспілки  
медико-санітарних працівників. Накази протоколи, обіжники, розпоряд-
ження ЦК і південбюро Центрального комітету профспілки робітників 
медико-санітарної праці, південного бюро ВЦРпс, Всеукраїнської наради 
голів губернських відділів, лікарської секції листування з ними про роботу 
серед молоді, охорону і оплату праці, налагодження культроботи, прийняття 
в члени профспілки, скликання окружних з’їздів, поліпшення побуту членів 
спілки медсанпраця, складання кошторису і організація кас взаємодопо-
моги в медичних закладах. Анкети відповідальних працівників спілки 
медсанпраця. Організаційний відділ. Виробничий відділ. Фінансовий 
відділ. Управління справами. статистична група. Культвідділ. соціально-
побутовий відділ. протоколи засідань повітової тарифно-розціночної комісії 
сумського відділення Всеросійської спілки працівників лікувально-сані-
тарної справи. Відомості на отримання премій для медичного персоналу 
сумського повітового відділу охорони здоров’я/1921–1934 рр./70 спр.

33/ф. 76/ф. 2689/Всеукраїнський комітет профспілки шкіряної про-
мисловості, м. Харків/Обіжники і директиви ВРНГ УРсР, ВУспс і 
ЦК спілки працівників шкіряної промисловості з питань організації і 
управління промисловістю, встановлення одноосібної влади, реорганізації 
і розмежування органів спілки, укладання колдоговорів, про роботу вироб-
ничих комісій і скликання виробничих нарад. проект постанови ЦК Кп(б)У 
про тимчасові робітничо-контрольні комісії при  закладах. постанова 
президії Всеукраїнського міжспілкового бюро інженерів і техніків про 
заходи зі стандартизації. протоколи ІІ-го Всеукраїнського з’їзду спілки 
шкіряників, І-ї Всеукраїнської конференції шкіровзуттєвої промисловості, 
президії ВЦРпс, ВУспс, ЦК спілки, ВУЦп, Всеукраїнського комітету 
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профспілки шкіряників, ЦБ і Окружне бюро ІТс, губернських відділів і 
окружних відділів спілки, президії науково-технічної ради шкіряної про-
мисловості, наради директорів шкіртрестів; протоколи виробничих нарад, 
фабзавкомів, місцевкомів, культконференцій і культкомісій, оргвідділів 
тощо. Річні контрольні цифри правління Укршкіртресту і акти його реві-
зії. Особові листи і облікові картки членів Центрального правління спілки і 
ІТР. протоколи засідань ЦК і губернських відділів спілки шкіряників. листу-
вання з Уповноваженим ЦК і губернськими відділами спілки шкіряників 
про скликання Всеукраїнського з’їзду/1924–1934 рр./159 спр.

34/ф. 82/ф. 2695/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників машинно-тракторних станцій та наймицтва, м. Харків/Органі-
заційний відділ. Відділ виробництва і зарплатні. Відділ кадрів. Відділ робіт-
ничого постачання. соціально-побутовий відділ. Інформаційний відділ. 
Культурний відділ. Відділ соціального страхування. загальний відділ. 
Відділ охорони праці. Бюро ІТс. Бюро пролетсуду. Місцевий комітет/1931–
1934 рр./59 спр.

35/ф. 83/ф. 2696/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
тваринницьких радянських господарств, м. Харків/Організаційний відділ. 
планово-виробничий відділ. статистичний відділ. Культурно-масовий 
сектор. соціально-побутовий сектор. Бюро ІТс. Відділ зарплатні і вироб-
ництва, соціального страхування. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Директиви, 
обіжники ВУРпс, ЦК спілки працівників тваринницьких радянських 
господарств, Наркомзема УРсР, листування з ними про організацію гро-
мадського харчування в радгоспах, збереження майна радгоспів, боротьбу 
з безгосподарністю, підбір кадрів, надання звітності, участь профспілок 
в колективізації сільського господарства. списки військовозобов’язаних 
працівників Всеукраїнського комітету спілки працівників тваринницьких 
радгоспів/1931–1934 рр./37 спр. 

36/ф. 4/ф. 2697 (приєднаний до ф. 2768)/Місцевий комітет профспілки 
службовців державних закладів Народного комісаріату праці УРсР, 
м. Харків/Місцевий комітет/1931–1933 рр./6 спр.

37/ф. 90/ф.  703/Всеукраїнський комітет профспілки робітників місь-
ких підприємств та хатніх робітниць, м. Харків/постанови, обіжники, роз-
порядження та інструкції Наркомпраці сРсР, ВУспс, Наркомосу РРФсР, 
президії ЦК профспілки робітників міських підприємств і хатніх робітниць 
про профосвіту ліквідацію неписьменності і робітниче постачання. прото-
коли засідань Управління справами, ліквідкома Всеукраїнського комітету 
комунальників, нарад і конференцій низових профспілкових організацій 
робітників міських підприємств і хатніх робітниць. стенографічний звіт І-
го Всеукраїнського з’їзду робітників міського господарства. Місячні плани, 
звіти, довідки і контрольні цифри роботи Всеукраїнського комітету, низових 
профспілкових організацій і підприємств. листування з Наркомпраці сРсР, 
ВУспс і низовими профспілковими організаціями з питань соцзмагання, 
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організації клубів і хат-читалень. постанови, обіжники ВУспс і 
управління ппО про ведення таємного діловодства, допуску до нього, 
підняття боєздатності пожежної охорони, порядок видачі броні у воєнний 
час, облік зброї, проведення займу 3-го року п’ятирічки і листування з цих 
та інших питань. Тимчасове положення Управління ппО УРсР про проти-
повітряну оборону, типовий штат формувань ппО на об’єктах, табель 
майна змішаних команд об’єктів ппО тощо. Особові листки з обліку кадрів 
відповідальних робітників Всеукраїнського комітету профспілки міських 
підприємств і хатніх робітниць. список працівників Всеукраїнського 
комітету, які підлягають бронюванню у воєнний час/1931–1932 рр./1 спр.

38/ф. 95/ф. 2708/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
робітників мистецтв, м. Харків/протоколи засідань ЦК Всесоюзної профе-
сійної спілки робітників мистецтв, пленумів і засідань президії ВЦРпс, 
Всеукраїнського комітету Всесоюзної профспілки робітників мистецтв, 
Всеукраїнської ради представників губернських відділів спілки. стено-
графічний звіт ІІ-ї Всеукраїнської кіно-наради. Обіжники Укрбюро ВЦРпс, 
Уповноваженого ЦК профспілки працівників мистецтв і листування з ними 
і низовими профспілковими організаціями спілки з питань культроботи, 
звітності, організації соціалістичного змагання, прийняття до членів спілки, 
обліку профробітників, укладання колдоговорів, охорони праці, виплати 
пенсій, роботи серед молоді і спеціалістів. Особові справи відповідальних 
працівників Всесоюзної профспілки працівників мистецтв. протоколи 
засідань ВЦРпс, ЦК і окружних відділень професійної спілки працівників 
мистецтв і листування з ними і низовими профорганізаціями спілки про 
розподіл і облік профпрацівників, тарифікацію спеціалістів, скликання 
з’їздів, конференцій і нарад з питань, роботу серед жінок і молоді, винахі-
дництво, підвищення кваліфікації, оздоровчу кампанію, оплату праці, під-
вищення продуктивності праці і поліпшення побутових умов членів проф-
спілки, укладання колдоговорів, організацію соцзмагання, роботу дисци-
плінарних судів, соціального страхування і виплату пенсій. Особові справи 
профпрацівників спілки працівників мистецтв/1922–1934 рр./52 спр.

39/ф. 104/ф. 2717/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
освіти,  м. Харків/Обіжники південбюро ВЦРпс, ЦК профспілки пра-
цівників освіти і листування з ними про соцзмагання, охорону праці і 
оплату праці, укладання колдоговорів, підвищення кваліфікації вчителів, 
проведення оздоровчої кампанії, піонерську і позашкільну роботу, підго-
товку кадрів і роботу з’їздів вчителів. протоколи засідань ЦК профспілок 
працівників освіти. стенограми І-го і ІІІ-го Всеукраїнських з’їздів профспілки 
працівників освіти і стенографічний звіт наради працівників дошкільних 
закладів при Всеукраїнському комітеті працівників освіти. постанова 
Всеукраїнського комітету “Робітос” (працівників освіти) про підготовку 
кадрів. протоколи засідань ЦК пленумів і президії Всеукраїнського ко-
мітету, окружних відділень, і окружних з’їздів профспілки працівників 
освіти. плани робіт і звіти південбюро ЦК, Всеукраїнського комітету 
і окружних відділень спілки працівників освіти. листування з ВУспс, 
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Народним комісаріатом освіти УРсР, губернськими відділеннями  спілки 
працівників освіти про проведення передвиборчої кампанії, організацію 
курсів профруху, роботу кас взаємодопомоги, планування роботи, скликання 
з’їздів, укладання тарифних угод, проведення оздоровчих кампаній, 
охорону й оплату праці, укладання колдоговорів, соціальне страхування 
і соціальне забезпечення членів спілки. Особові справи відповідальних 
працівників профспілки працівників освіти. сектори: організаційний, 
виробничий, культурно-масовий, фінансовий, соціально-побутовий, соці-
ального страхування. постанови, інструкції, обіжники МК Всеукраїнського 
комітету спілки “Робітос” та листування з групкомами про проведення 
передвиборної кампанії правлінь спілок, облік членів спілки, проведення 
культзаходів, допомогу в проведенні колективізації сільського господарства 
тощо. протоколи засідань МК Всеукраїнського комітету “Робітос” та МК 
робітників освіти правління південних залізниць/1921–1929 рр./90 спр.

40/ф. 111/ф. 2724/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
промислово-комунального житлового будівництва, м. Харків/стенограми 
і протоколи з’їздів, пленумів президії ВЦРпс і ВУРпс, Всеукраїнського 
комітету промкомжитбуду. Квартальні плани роботи Всеукраїнського 
комітету і низових профорганізацій. листування з ВЦРпс, ВУРпс і ЦК 
спілки. постанови і розпорядження Всеукраїнського комітету профспілки 
працівників промислово-комунального будівництва про вирішення трудових 
конфліктів, приймання в члени спілки, хід виконання і переукладання 
колдоговорів, ліквідацію заборгованості по зарплаті і листування з 
Всеукраїнським комітетом і членами спілки з цих питань. протоколи 
засідань МК Всеукраїнського комітету промислово-комунального і 
житлового будівництва. звіти про діяльність місцевого комітету. Місцевий 
комітет/1931–1934 рр./19 спр.

41/ф. 112/ф. 2725/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
залізничного будівництва, м. Харків/стенограми зльотів ударників заліз-
ничного і портового будівництва. протоколи І-го Всеукраїнського з’їзду 
інженерно-технічних працівників, пленумів Всеукраїнського комітету 
спілки і Укрбюро інженерно-технічних секцій, І-ї конференції робітників-
залізничників, фінансової комісії, виробничих нарад працівників заліз-
ничного, портового і шосейного будівництва тощо. постанова ВЦРпс про 
хід вантажних перевезень залізничним транспортом від 13.01.1935 р. Накази 
Укрдорпостачання. Директиви Всеукраїнського комітету працівників 
залізничного, портового і шосейного будівництва про порядок фінансування 
профспілкових організацій. Доповіді, відомості і листування про стан заліз-
ничного будівництва, техніку безпеки на виробництві, підготовку квалі-
фікованої робочої сили, підготовку профспілкового активу, покращення 
соціально-побутових умов робітників, культмасову роботу. Акти ревізійної 
комісії Всеукраїнського комітету залізничного, портового і шосейного 
будівництва, соціалістичні договори про соцзмагання, ударну працю, гос-
прозрахункових бригадах і виробничих нарадах працівників залізничного 
будування/1930–1933 рр./2 спр.
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42/ф. 123/ф. 2764/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
м’ясо-рибо-консервно-масляної промисловості, м. Харків/постанови І-го 
Всесоюзного з’їзду спілки працівників м’ясоконсервної промисловості; 
постанови, інструкції, директиви і бюлетені Всеукраїнської ради проф-
спілок і ЦК спілки працівників м’ясоконсервної промисловості з питань 
соціально-побутової і культурно-масової роботи. протоколи Всеу-
країнської ради профспілок, президії ЦК спілки і Всеукраїнського комітету 
спілки працівників м’ясоконсервної і маслоробної промисловості, І-
ї Всеукраїнської виробничої конференції інженерно-технічних секцій, 
загальних зборів і засідань фабкомів і низових профорганізацій. плани 
робіт спілки м’ясоконсервної промисловості. Колективні договори і тарифні 
угоди на виробництвах і господарствах, м’ясоконсервної промисловості. 
Доповіді, відомості, звіти і листування з Всеу  країнською радою профспілок, 
обласними комітетами спілки працівників м’ясоконсервної промисловості 
про участь профспілки в проведенні масово-політичних кампаній, укладання 
колдоговорів, культурно-масову роботу/1931–1934 рр./5 спр.

43/ф. 124/ф. 2737/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників основної хімічної промисловості, м. Харків/постанови, обіж-
ники й інструкції ВЦРпс, Наркомпраці УРсР, ЦК спілки працівників 
хімічної промисловості з питань зарплатні, продуктивності праці, перепід-
готовки і перекваліфікації кадрів, мобілізації внутрішніх ресурсів. прото-
коли засідань ВУРпс, ЦК Всесоюзної профспілки працівників основної 
хімічної промисловості, Всеукраїнського комітету Укрбюро ІТс, завкомів, 
загальних зборів членів спілки, культнарад. стенограми І-го Всеукраїнського 
з’їзду спілки хімічної промисловості, VІ-го Мендєлєєвського з’їзду, Все-
української конференції з коксохімії і культнаради при Всеукраїнському 
комітеті з питань політехнізації шкіл. листування з ВЦРпс, Наркомпраці 
УРсР, ЦК спілки працівників хімічної промисловості і низовими проф-
організаціями про роль профспілок у виконанні промфінпланів і виробничої 
діяльності підприємств, раціоналізацію виробництва і сприяння трудовому 
винахідництву, підвищення продуктивності праці і організацію соцзмагань 
і ударництва, поліпшення умов праці. Колективні договори із заводами 
союзкокса. Республіканська галузева страхова каса Всеукраїнського комі-
тету Всесоюзної профспілки праців ників основної хімічної промисло-
вості/1931–1933 рр./2 спр.

44/ф. 125/ф. 2738/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
склофарфорової промисловості, м. Харків/Директиви ВЦРпс і Всеу-
країнського комітету про порядок присвоєння звання Героя праці, техно-
рмування, проведення перевиборів профорганізацій. протоколи І-го 
Всеукраїнського з’їзду спілки працівників скло-фарфорової промисло-
вості, засідань президії ВЦРпс, пленумів Всеукраїнського комітету, президії 
Всеукраїнського комітету, І-ї Всеукраїнської конференції інженерно-
технічних працівників. Центрального бюро і Укрбюро інженерно-технічної 
секції, І-ї Всеукраїнської студентської конференції, Харківської облпроф-
ради, виробничих нарад заводів і засідань завкомів. Інформаційні бюлетені 
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ВЦРпс і ЦК спілки склофарфорової промисловості. листування з низовими 
профорганізаціями з питань соцзмагань, робочих пропозицій, винахідниц-
тва і раціоналізації, підвищення зарплатні, переходу на семигодинний робо-
чий день, профкадрів і профнавчання/1931–1934 рр./9 спр.

45/ф. 126/ф. 2739/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
робітників і службовців хімічної промисловості/стенограми і протоколи 
Всеукраїнських з’їздів спілки працівників хімічної промисловості: І-го 
– (1925 р.), ІІ-го – (1926 р.), ІІІ-го – (1928 р.), ІV-го – (1930 р.); губернських, 
окружних, і районних з’їздів і конференцій спілки працівників хімічної 
промисловості, засідань південбюро ЦК спілки і Центрального правління 
спілки хіміків, президії Укрраднаргоспу, тарифно-економічних нарад при 
губернських відділах, комісії охорони праці тощо. Обіжники й інструкції 
ЦК і Всеукраїнського комітету хіміків з питань профтехосвіти. положення 
про секції спілки, губернських і фабрично-заводських комітетів, про 
організацію комісій виробництва і пропаганди, соцзмагань тощо. звіти, 
доповідні записки і листування про роботу тарифно-нормувальних комісій, 
поліпшення соціально-побутових умов працівників, нагородження Героїв 
праці, культурно-просвітницьку роботу, техніку безпеки, соцзмагання, і 
ударництво на підприємствах. Місцевий комітет/1920–1931 рр./851 спр.

46/ф. 128/ф. 2741 (приєднаний до ф. 2739)/МК Всесоюзної проф-
спілки робітників та службовців хімічної промисловості/Місцевий комі-
тет/1928–1930 рр./1 спр.

47/ф. 129/ф. 2742/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
кооперації та державної торгівлі, м. Харків/стенограми Всеукраїнського 
з’їзду робочої кооперації і державної торгівлі, протоколи засідань, резолюції, 
постанови пленумів, конференцій, засідань Всеукраїнського комітету пра-
цівників кооперації та державної торгівлі. постанови директиви, обіжники, 
ВУРпс, ЦК спілки працівників кооперації і державної торгівлі і листування 
з ними і обласними комітетами спілки працівників кооперації і державної 
торгівлі з питань проведення і підведення підсумків перевиборчої кампанії 
профспілкових органів, участь профспілок у весняно-посівних заходах і 
жнивах, поліпшення матеріальних умов членів профспілки, підвищення 
кваліфікації, про організацію і відкриття нових робочих кооперативів, 
організацію маївок, культмасову роботу, соцзмагання тощо. списки і 
облікові картки відповідальних робітників Всеукраїнського комітету спілки 
працівників кооперації і державної торгівлі. Фінансові рахунки, кошториси, 
відомості, документи  про нарахування зарплатні. стенограма І Всеукраїн-
ського і обласних з’їздів і конференцій працівників кооперації і державної 
торгівлі, протоколи засідань ЦК спілки, президії Всеукраїнського комітету, 
обкомів спілки і загальних зборів закритих  робітничих кооперативів. 
постанови і резолюції V-го пленуму Всеукраїнського комітету працівників 
кооперації і державної торгівлі і листування з обкомами і райкомами спілки 
працівників кооперації і державної торгівлі з питань сплати зарплатні і 
штатів, перебудови радянської торгівлі і споживчої кооперації, скликання 



Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

��

з’їздів і конференцій, про якість продукції широкого вжитку, покращення 
соціально-побутових умов членів профспілки, перехід на госпрозрахунок, 
культмасову роботу. Інформаційні бюлетені ВУРпс і Всеукраїнського 
комітету працівників кооперації і державної торгівлі. постанова президії 
ВУРпс, Всеукраїнського комітету працівників кооперації і державної 
торгівлі про участь профспілок в жнивах, проведення конкурсу на кращу 
організаційну роботу МК. протоколи засідань президії Всеукраїнського 
комітету та обласних комітетів спілки працівників кооперації і державної 
торгівлі. Місцевий комітет/1931–1934 рр./23 спр.

48/ф. 130/ф. 2743/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників поліграфічного виробництва/стенограма ІІ-го Всеукраїнського 
з’їзду спілки працівників поліграфічного виробництва. протоколи засі-
дань президії ВРНГ, ВУРпс, Центрального правління і губвідділів спілки 
працівників поліграфічного виробництва. Обіжники ЦК спілки працівників 
поліграфічного виробництва сРсР, ВУРпс і листування з ними, а також з 
окружними відділеннями спілки про укладання колдоговорів, статистичний 
облік. праці і звітності приймання і виключення членів спілки, складання 
планів роботи, перевибори профорганізацій, відрахування грошових сум на 
користь страйкуючих англійських гірняків, розгляд листів і скарг робітників, 
безробітних членів спілки і наданні їм матеріальної допомоги, розподіл 
путівок в будинки відпочинку, відрахування на культроботу, організа-
цію фізкультурних секцій, клубне будівництво, участь профорганізацій в 
жнивах, раціоналізацію і технормування праці. стенограми Всеукраїнської 
конференції і пленумів Всеукраїнського комітету спілки робітників 
поліграфічного виробництва. протоколи засідань ЦК, президії Всеу-
країнського комітету і окружних відділів спілки друкарів. постанови 
президії ВУРпс і листування з ЦК, окружними відділеннями спілки 
працівників поліграфічного виробництва, про оплату праці, технормування, 
поліпшення побутових умов членів спілки і охорону їхньої праці, укладання 
колдоговорів, культмасову роботу, організацію фізкультсекцій, культпоходи 
в театри і кіно, реалізацію займу 2-ої п’ятирічки першого випуску тощо. 
Обіжники ВУРпс, ЦК правління профспілки працівників поліграфічного 
виробництва і листування з ними про роботу ревізійних комісій, облік членів 
спілки, складання кошторисів і звітів. Анкети відповідальних працівників 
і списки членів спілки працівників поліграфічного виробництва/1924–
1930 рр./19 спр.

49/ф. 131/ф. 2749/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників паперової промисловості, м. Харків/протоколи ІІ-ї Всеукраїн-
ської конференції працівників паперової промисловості, засідань президії. 
стенографічний звіт про роботу південбюро ЦК ІV-му Всеукраїнському 
з’їзду працівників паперової промисловості. листування з ЦК спілки 
працівників паперової промисловості, ВУРпс, Укрпапіртрестом і папе-
ровими фабриками про скликання з’їздів і конференцій, оплату праці, скла-
дання звітів, охорону праці і техніку безпеки, укладання і переукладання 
колдоговорів, про видачу спецодягу і продпайків робітникам і службовцям, 
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звітність фабричних комітетів про роботу, перевибори профорганізацій, 
путівки для членів профспілки в будинки відпочинку та санаторії. звіти і акти 
інспекцій праці, ревкомісій, конфліктної комісії, куль комісії при фабриках і 
фабкомів про роботу. протоколи засідань президії ВЦРпс ІІІ-го і V-го з’їздів, 
І-го, ІІ-го, ІІІ-го, ІV-го пленумів Всеукраїнського комітету спілки працівни-
ків паперової промисловості. листування з ВУРпс, ЦК спілки працівників 
паперової промисловості, Укрпапіртрестом і паперовими фабриками про 
участь профорганізацій в будівництві паперових фабрик, охорону праці, 
раціоналізацію виробництва, укладання колдоговорів, підвищення продук-
тивності праці, організацію соцзмагань і ударництва. постанови Нарком-
праці УРсР, президій ВЦРпс і ЦК профспілки працівників паперової 
промисловості і листування з ними про оплату праці, якість паперу, його 
використання, підготовку кадрів, укладання і переукладання колдоговорів, 
обстеження побутових умов членів спілки і надання матеріальної допомоги 
їм, облік членів спілки, винахідництво і раціоналізаторські пропозиції 
робітників, медичну допомогу на фабриках, отримання і розподіл путівок в 
будинки відпочинку, санаторії і курорти, масово-виробничу роботу, соцзма-
гання, ударництво і техпропаганду/1919–1934 рр./18 спр.

50/ф. 132/ф. 2745 (приєднаний до ф. 2743)/Всеукраїнський комітет 
Всесоюзної профспілки працівників поліграфічної промисловості, м. Хар-
ків/1932–1934 рр./10 спр.

51/ф. 134/ф. 2747 (приєднаний до ф. 2724)/Всеукраїнський комітет 
Всесоюзної профспілки працівників промислово-комунального житлового 
будівництва, м. Харків /1933–1935 рр./1 спр.

52/ф. 135/ф. 2748/Школа профруху ЦК профспілки будівельних 
робітників важкої промисловості Центра і півдня, м. Харків/Накази по 
Харківській школі профруху ЦК спілки промжитлобуду. протоколи засідань 
ЦК спілки і педагогічних нарад викладачів школи. стенограми лекцій, 
анкети, довідки, заяви, доручення слухачів школи. листування з ЦК спілки, 
державними , господарчими, торговельними і професійними організаціями 
про фінансування школи, затвердження кошторисів і фінансових планів. 
Колективні договори і тарифні погодження. звіти, відомості і доповіді 
про роботу школи, успішність студентів, викладацький склад і виконання 
навчальних планів/1933–1935 рр./5 спр.

53/ф. 137/ф. 2750 (приєднаний до ф. 2737)/Республіканська галузева 
страхова каса Всеукраїнського комітету Всесоюзної профспілки працівни-
ків основної хімії, м. Харків /1931–1933 рр./4 спр.

54/ф. 138/ф. 2751/ Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
тютюново-бродильної промисловості сРсР, м. Харків/Документи І-го 
Всеукраїнського з’їзду працівників тютюново-бродильної промисловості 
(1932 р.), VІІ-го пленуму Всеукраїнського комітету сільпром (1932 р.). 
Бюлетені Всеукраїнської ради профспілок. Генеральні договори Все-
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українського комітету спілки працівників сільпрома і Всесоюзного об’єд-
нання тютюнової і махорочної промисловості (союзтютюн), Українського 
спиртотреста і Українського бродильного об’єднання. постанови ІІІ-го, ІV-
го і V-го пленумів ЦК спілки, постанови Всеукраїнської ради профспілок 
про підсумки передвиборних кампаній фабзавкомів, термінів посадки 
городів, розвиток тваринництва, поліпшення соціально-побутових умов 
членів спілки, масово-виробничу роботу на підприємствах. протоколи 
засідань Всеукраїнського комітету, ЦК спілки, президії Всеукраїнського 
комітету, загальних зборів і засідань фабзавкомів спілки, Всеукраїнського 
міжсекційного бюро інженерів і техніків і ЦК інженерно-технічних секцій. 
Обіжники, директиви Всеукраїнського комітету спілки сільпром. Відомості 
і листування про хід перевиборів низових профорганізацій, участь проф-
спілок в сільськогосподарській кампанії, техпропаганду. плани і звіти про 
роботу фабзавкомів. Акти обстеження низових профгруп з питань виконан-
ня колдоговорів і постанов Наркомпостачання УРсР/1931–1934 рр./6 спр.

55/ф. 141/ф. 2754/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників цукрової промисловості, м. Харків/1922–1926 рр. Обіжники 
південбюро, Укрбюро Всеросійської ради профспілок, ЦК спілки праців-
ників цукрової промисловості. протоколи засідань президії і пленумів 
ВУРпс, Всеукраїнського комітету профспілки працівників цукрової про-
мисловості, окружних відділень районних і заводських комітетів спілки 
і районних з’їздів працівників цукрової промисловості. листування з 
південбюро, Укрбюро, ЦК спілки працівників цукрової промисловості, 
ВУРпс про складання планів, охорону і оплату праці, організацію 
профтехосвіти, культмасову роботу, облік профспілкових робітників і 
підготовку кадрів, укладання колдоговорів, перевибори, соцзмагання і 
ударництво; 1927–1930 рр. протоколи засідань президії ВЦРпс, Укрбюро і 
Центрального правління цукровиків, президії Всеукраїнського комітету і ЦБ 
ІТс, пленумів райкомів, окружних філій, організаційних нарад і конферен-
цій правління Цукротресту, окружних з’їздів тощо. постанови Всеукраїнсь-
кого комітету цукровиків з питань перевиборів профорганів. стенограми 
Всесоюзного і Всеукраїнського з’їздів цукровиків. звіти про роботу Укрбюро 
і окрфіліалу спілки. Генеральні і локальні колективні договори. листування 
з ВУРпс, Наркомом праці, ВРНГ УРсР, низовими профорганізаціями з пи-
тань організаційного будівництва профспілки, охорони праці, раціоналізації 
виробництва, укладання колдоговорів, ударництва, підвищення проду-
ктивності праці, перевиборів в профорганізаціях, покращення побуту 
працівників і матеріальної допомоги працівникам тощо; 1931–1932 рр. 
Організаційний відділ. Виробничий відділ. соціально-побутовий відділ. 
статистичний відділ. Культурний відділ. Відділ охорони праці. Відділ 
заробітної плати. Відділ кадрів. Фінансовий відділ. Бюро ІТс; 1921–1923 рр. 
постанови обіжники, інструкції ВУЦВК, південбюро ЦК цукровиків про 
встановлення мінімуму кількості підлітків на підприємствах, про створення 
мережі союзної потреб кооперації в Україні, проведення податкової кам-
панії, введення соціального страхування на підприємствах цукрової і 
винокурної промисловості. протоколи засідань південбюро ЦК цукровиків. 
Доповіді і звіти про роботу райкомів спілки. Анкети і списки членів спілки. 
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Журнали вхідної і вихідної кореспонденції. 1921 р. – місцевий комітет/1922–
1932 рр./772 спр.

56/ф. 142/ф. 2755/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників металургійної промисловості, м. Харків/Організаційний від-
діл. планово-виробничий відділ. соціально-побутовий відділ. Відділ поста-
чання. Відділ статистики. Культвідділ. Відділ охорони праці. Бюро ІТс. 
Інформаційна частина. Бюро пролетсуду. Фінансова частина/1920–1933 рр./
2 спр.

57/ф. 143/ф. 2756/ Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників сільськогосподарського машинобудування, м. Харків/Органі-
заційний сектор. планово-виробничий сектор. соціально-побутовий сектор. 
Культурно-масовий сектор. Тарифно-нормувальний сектор. сектор кадрів. 
Бюро ІТс/1930–1932 рр./53 спр.

58/ф. 144/ф. 2757/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників загального машинобудівництва, м. Харків/постанови президії 
ВУспс, ЦК і Всеукраїнського комітету спілки. стенограми і постанови 
І-го з’їзду Всесоюзної профспілки працівників загального машинобуду-
вання, І Всеукраїнської конференції спілки, V-го, VІ-го і ІХ-го пленумів Все-
українського комітету працівників загального машинобудування, тарифіка-
ційної наради робітників загального машинобудування, ІІ-го пленуму рес-
публіканських страхових кас. протоколи засідань президії ВУРпс, ЦК і 
Всеукраїнського комітету спілки працівників загального машинобудування, 
бюро ІТР, обкомів і райкомів Всесоюзної профспілки працівників загаль-
ного машинобудування. звіти Всеукраїнського комітету про діяльність. 
листування з ЦК, Бюро ІТР і завкомами про підвищення продуктивності 
праці, соцзмагання і ударництво, покращення умов праці, підготовку проф-
кадрів, проведення оздоровчих заходів, культпросвітницьку роботу, перехід 
підприємств на семигодинний робочий день тощо. Документи про особовий 
склад Всеукраїнського комітету і обкомів профспілки працівників загального 
машинобудування (особові рахунки, відомості на виплату зарплатні тощо). 
Документи про фінансову діяльність Всеукраїнського комітету загального 
машинобудування (звіти, основні показники, кошториси, бюджет, оборотні 
відомості тощо). постанови, обіжники, інструкції ЦК спілки загального 
машинобудування. Всеукраїнська республіканська галузева страхова 
каса Всеукраїнського комітету Всесоюзної профспілки працівників 
загального машинобудування. протоколи засідань правління Української 
республіканської страхової каси, Всеукраїнського комітету профспілки 
працівників загального машинобудування. листування з ЦК спілки, 
Харківським міським відділом охорони здоров’я, Держбанком, Українським 
курортним управлінням про страхові внески, розподіл путівок у будинки 
відпочинку і санаторії, допомогу на лікування. Фінансові документи. 
Відомості на видачу зарплатні співробітникам каси/1931–1934 рр./20 спр.

59/ф. 145/ф. 2758/Уповноважений ЦК Всесоюзної профспілки пра-
цівників водного транспорту в Україні, м. Харків/Обіжники й інструкції 
ВЦРпс і ЦК спілки робітників водного транспорту в Україні. протоколи 



Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

�3

засідань президії ЦК водників і Укрбюро, пленумів, з’їздів, конференцій 
Укрбюро і райкомів водників. Бюлетені південного округу шляхів спо-
лучення. листування з ВЦРпс, ЦК спілки працівників водного транспорту 
в Україні, райкомводами про будівництво клубів, боротьбу з безробіттям 
допомогу англійським гірникам, облік членів спілки тощо/1924–1930 рр./
2 спр.

60/ф. 148/ф. 2761/Дорвідділ Всеросійської профспілки працівників 
залізничного транспорту південної залізниці, м. Харків/Відомості і листу-
вання про боротьбу з бандитизмом, самозаготівлю палива для залізниці, 
боротьбу з аваріями, охорону праці, облік робочої сили, оплату праці, ремонт 
залізничного парку тощо/1920–1921 рр./15 спр.

61/ф. 149/ф. 2762/Дорвідділ Всеросійської профспілки працівників 
залізничного транспорту Донецької залізниці, м. Харків/протоколи Все-
російського з’їзду транспортників (1921 р.), І-го і ІІ-го делегатських з’їздів 
донецьких залізниць (1921 р.), з’їзду завполітпросвітами і дільничих 
комітетів профспілки донецьких залізниць, дорожнього комітету, пленуму 
Тимчасового комітету. Обіжники і розпорядження ЦК профспілки 
транспортних робітників про порядок об’єднання політвідділів на залізницях 
з органами виробничої спілки. листування про впровадження преміальної 
системи оплати праці, облік і розподіл робочої сили, трудову дисципліну, 
боротьбу з аваріями і нещасними випадками на залізницях, охорону праці, 
соціальне забезпечення, житлове будівництво, підготовку кадрів тощо/1920–
1921 рр./14 спр.

62/ф. 151/ф. 2764/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
м’ясо-рибоконсервної і маслобійної промисловості, м. Харків/постанови 
І-го Всесоюзного з’їзду спілки робітників м’ясоконсервної промисловості 
(1930 р.); постанови, інструкції, директиви і бюлетень Всеукраїнської 
ради профспілок і ЦК спілки працівників м’ясоконсервної промислово-
сті з питань соціально-побутової і культурно-масової роботи. протоколи 
Всеукраїнської ради профспілок, президії ЦК спілки і Всеукраїнського 
комітету спілки працівників м’ясоконсервної і маслоробної промисловості, 
І-ї Всеукраїнської виробничої конференції інженерно-технічних секцій 
(1931 р.), загальних зборів і засідань фабкомів і низових профорганізацій. 
плани робіт Всеукраїнського комітету спілки працівників м’ясоконсервної 
промисловості, колдоговори і тарифні угоди на підприємствах і гос-
подарствах м’ясоконсервної промисловості. Доповіді, відомості, звіти і 
листування з Всеукраїнською радою профспілок, обласними комітетами 
спілки працівників м’ясоконсервної промисловості про участь профспілок у 
проведенні масово-політичних заходів, укладанні колдоговорів, культурно-
масовій роботі/1931–1934 рр./5 спр.

63/ф. 152/ф. 2765/Всеукраїнський комітет Всесоюзної спілки 
працівників місцевого транспорту, м. Харків/1921–1922 рр. протоколи 
засідань південбюро ЦК ВЦРпс і листування з ВЦРпс з питань звітності; 
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1924 р. постанова, обіжники спО сРсР і Укрбюро ВЦРпс про здешевлення 
вантажно-розвантажувальних робіт на залізниці, встановлення персональ-
них окладів працівникам державних органів тощо. протоколи засідань 
Укрбюро ВЦРпс, Всеукраїнської наради губвідділів спілки працівників 
залізниці. списки, анкети, мандати, посвідчення делегатів І-го українського 
з’їзду робітників залізниці; 1925–1926 рр. Обіжники та інструкції ЦК спілки 
транспортних працівників, ВЦРпс про складання планів, звітності, охорону 
праці, організацію гуртків профруху, роботу з неписьменними, проведення 
одноразового обстеження бюджету і фінансового стану союзних організацій 
окружного масштабу, організацію вантажних робіт, укладання колективних 
договорів, оздоровчої кампанії, клубної роботи та листування з цих питань. 
протоколи засідань президії ВЦРпс, пленумів Всеукраїнського централь-
ного правління окружних з’їздів. Кошторис фінансові звіти ВЦК і окружних 
філій. список особового складу Всеукраїнського правління ВспТР; 1926–
1932 рр. Управління справами. Тарифно-економічний відділ. Культурний 
відділ. Фінансовий відділ. статистичний відділ. планово-економічний 
сектор. соціально-побутовий сектор. сектор виробництва і заробітної плати. 
сектор кадрів. Інформаційна частина. Авіасекція; 1926–1931 рр. Українське 
бюро інженерно-технічної секції; 1930–1932 рр.  Бухгалтерія; 1933–1934 рр. 
Управління справами. Організаційний сектор. сектор контролю і перевірки. 
соціально-побутовий сектор і постачання. Виробничий сектор і заробітної 
плати. Культурно-масовий сектор. Оперативна група. Інформаційно-
статистична група. Фінансовий сектор. Відділ фінансового страхування. 
Бюро ІТс; 1920–1925 рр. Обіжники, розпорядження і протоколи засідань 
президії бюро спілки. списки членів спілки. Вступні анкети на літери 
“Б” – “Ш”; 1930–1934 рр. Обіжники, розпорядження та інструкції ВЦРпс і 
ЦК спілки водіїв і працівників авіатранспорту про передачу будинків відпо-
чинку облпрофрадам, проведення передплати на державну позику, уком-
плектування навчальних закладів і шкіл ФзУ кадрами, проведення пере-
двиборчої кампанії профорганів, системи оплати праці водіїв вантажних 
машин, встановлення контролю профорганів за видачею заробітної плати. 
протоколи засідань І-го з’їзду і ІІ-ї конференції профспілки водіїв і робітни-
ків автотранспорту. плани робіт президії ЦК спілки. листування з обласними 
комітетами профспілок про облік червоних куточків і асигнування коштів 
на будівництво клубів, проведення кампанії з укладання колективних 
договорів. списки членів спілки водіїв і авіапрацівників Молдавії/1921–
1932 рр./53 спр.

64/ф. 154/ф. 2767/ Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників залізничного транспорту, м. Харків/1920–1925 рр. Обіжники 
і інструкції південбюро ВЦРпс і листування з ними, а також з НКШс, 
управліннями південно-західних, Донецьких і Катеринославських заліз-
ниць про нормування і охорону праці, роботу комсомольських організацій 
і жінвідділу, доставку палива, поліпшення побутових умов робітників, 
використання і виділення коштів на оздоровчі заходи: отриманні путівок 
у будинки відпочинку і санаторії, укладення колдоговорів, соцзмагання і 
винахідництво. протоколи засідань президії ВЦРпс, ВУРпс, ЦК спілки і 



Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

��

пленумів Всеукраїнського комітету залізничників. Особові справи, анкети, 
посвідчення, мандати співробітників Всеукраїнського комітету залізнич-
ників; 1925–1930 рр. Обіжники і інструкції південбюро ВЦРпс, ВУРпс, 
комісій з боротьби з дезертирством південного округу шляхів сполучення 
і листування з ними, а також з низовими організаціями про боротьбу з 
катастрофами, аваріями, сніговими заметами, постачання робітників 
спецодягом, тарифікацію, приймання і виключення членів спілки, надання 
матеріальної допомоги, укладання колдоговорів, участь профспілки в жнивах 
і посівних заходах, отримання путівок у будинки відпочинку, санаторії і 
курорти, перевибори місцевих комітетів, робота клубів і бібліотек. протоколи 
ІV-го Всеукраїнського з’їзду залізничників, засідань президії ВЦРпс, 
Укрбюро ВЦРпс, ВУРпс і пленумів Всеукраїнського комітету залізнич-
ників і Дорпрофсожей. стенограми конференцій металістів і залізничників, 
транспортної конференції комсомолу і пленумів Всеукраїнського комітету. 
Річні і квартальні плани і звіти Всеукраїнського комітету і Дорпрофсожей 
залізничників; 1920–1932 рр. постанова Всеукраїнської ради працівників 
залізниць і водного транспорту про межі управлінь залізниць. протоколи 
з’їздів завполітпросвітів, нарад відповідальних працівників південбюро 
ЦК спілки транспортних працівників, технічної наради при Таганрозькому 
лінійному комітеті транспорту. листування з залізничними профспілковими 
комітетами про звітність і перевибори профспілок залізничників, з кому-
нальним відділом НКВс про відновлення транспорту, з начальником 
південного управління шляхів про затвердження кошторисів на утримування 
клубів і шкіл/1920–1930 рр./8 спр.

65/ф. 155/ф. 2768/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
державних закладів, м. Харків/Організаційний сектор і перевірка виконання. 
планово-виробничий сектор. сектор зарплатні і нормування. Культ-
сектор. сектор постачання і збуту. сектор кадрів. Бюро пролетсуду. Бюро 
фізкультури. Бюро ІТс. Бухгалтерія/1931–1933 рр./44 спр.

66/ф. 159/ф. 2772/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників борошномельної і хлібопекарської промисловості, м. Хар-
ків/1930–1934 рр. секретаріат. соціально-побутовий сектор. Виробничий сек-
тор. сектор кадрів. Організаційний сектор. статистичний сектор. сектор 
охорони праці. Культурно-масовий сектор. Фінансовий сектор. Бюро ІТс; 
1931–1932 рр. секретаріат. Організаційний сектор. Агітаційно-масовий 
сектор. Інженерно-технічна секція. сектор зарплатні і нормування. 
Культурний сектор. сектор кадрів. статистичний сектор. сектор виробництва 
і планування. Фінансовий сектор/1930–1934 рр./52 спр.

67/ф. 164/ф. 2777/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
працівників харчової і смакової промисловості, м. Харків/Обіжники, 
інструкції Центрального правління спілки, південбюро і Укрбюро 
ВЦРпс. протоколи засідань південбюро ВЦРпс, президії Укрбюро 
ЦК і Центрального правління спілки працівників харчової і смакової 
промисловості. Матеріали І-го Всеукраїнського з’їзду харчовиків (анкети, 
мандати, посвідчення делегатів). протоколи, звіти про роботу і листування 
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губернських і окружних відділень спілки. Колективні договори окружних 
відділень. Відомості окружних відділень про перевибори, склад низових 
профорганізацій, кількість робочої сили, зайнятої в харчовій промисловості 
України. статистичні звіти губернських відділень. Документи ІІ-го 
Всеукраїнського з’їзду спілки Харчосмак 15–20 квітня 1926 р. (стенограма, 
резолюції, списки делегатів). протоколи засідань президії ВУЦп харчови-
ків і правлінь окружних відділень спілки харчовиків. Обіжники ЦК спілки 
робітників харчової і смакової промисловості і листування з ним, ВУспс 
і окружними відділеннями про підготовку і скликанні з’їздів, планування і 
звітність, укладання колдоговорів, роботу серед молоді, про оплату і охорону 
праці. Річні звіти про діяльність ВУЦп і правлінь окружних відділень 
спілки. Бухгалтерські і фінансові документи (кошториси, фінансові звіти, 
акти ревізійної комісії). Документи ІV-го Всеукраїнського з’їзду спілки 
харчовиків (стенограма, матеріали до звіту, мандати делегатів). прото-
коли засідань президії ЦК, Всеукраїнського комітету і окружних відділень 
спілки працівників харчосмакової промисловості. відомості про кількість 
членів спілки на підприємствах харчової і смакової промисловості України. 
списки, анкети, особові листки і картки відповідальних профробітників. 
Бухгалтерські документи (кошториси, звіти тощо). Документи місцевого 
комітету/1920–1931 рр./3681 спр.

68/ф. 166/ф. 2779/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
народного харчування і гуртожитків сРсР, м.  Харків/протоколи півден-
бюро, ВУРпс, ЦК Всеросійської професійної спілки працівників народ-
ного харчування і гуртожитків, пленумів Всеукраїнського комітету, Всеу-
країнських з’їздів, Всеукраїнської конференції окружних з’їздів, губернських 
відділів, окружних відділень Всеросійської профспілки працівників народ-
ного харчування і гуртожитків в Україні, звіти про діяльність уповноважених 
ЦК, Всеукраїнського Центрального правління, Всеукраїнського комітету, 
губернських відділів і окружних відділень професійної спілки праців-
ників народного харчування і гуртожитків в Україні. постанови, обіж-
ники, інструкції ВУРпс, ЦК профспілки і листування з ними, а також 
губернськими відділами і окружними відділеннями профспілки, з під-
приємствами про будівництво підприємств громадського харчування, 
поліпшення охорони праці, тарифікацію, охоплення робітників спілковим 
членством. Директивний лист і обіжники ВУРпс і Всеукраїнського Цент-
рального правління профспілки працівників народного харчування і гурто-
житків сРсР про виконання директив партії і уряду в справі розвитку 
державної і кооперативної торгівлі, про організацію масового контролю 
за діяльністю торговельних організацій і надання їм допомоги у справі 
розширення торгівлі, про підготовку і проведення окружних профспілкових 
з’їздів, про роботу серед молоді, перевибори в низових профорганізаціях, 
покращення побуту робітників і службовців, обладнання громадських 
їдалень і механізацію кухонь. протоколи засідань південбюро ВУспс 
правління Всеукраїнського комітету і його окружних комітетів. Доповіді і 
звіти уповноважених Всеукраїнського комітету в Нархарч про результати 
обстеження окружних відділень і листування з ними, місцевими комітетами 
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про участь профспілкових організацій у соціалістичному змаганні, поліп-
шення санітарного стану підприємств і їдалень, про посилення політико-
виховної роботи і покращенні трудової дисципліни серед працівників 
громадського харчування. Акти обстеження окружних відділень, звіти 
низових профспілкових організацій про свою діяльність і зведення про 
кількість членів профспілки. списки, посвідчення, довідки і мандати спів-
робітників Всеукраїнського комітету працівників народного харчування 
і гуртожитків. постанова ВУРпс про поліпшення постачання робітників 
і службовців, протоколи засідань Всеукраїнського комітету працівників 
народного харчування і гуртожитків, правлінь окружних відділень і урядової 
комісії в справі організації громадського харчування для студентів. списки 
активістів Всеукраїнського комітету працівників народного харчування і 
гуртожитків/1922–1930 рр./11 спр.

69/ф. 168/ф. 2781/Всеукраїнський комітет праці з загальної трудової 
повинності, м. Харків/1920–1921 рр. загальний відділ. Організаційно-
інструкторський відділ. Адміністративний відділ. Мобілізаційний відділ. 
Відділ обліку і розподілу робочої сили. Агітаційно-видавничий відділ. 
Бухгалтерія; 1918–1921 рр. загальний відділ; 1920–1921 рр. Організаційно-
інструкторський відділ. Мобілізаційний відділ. Відділ обліку і розподілу 
робочої сили; 1921 р. Адміністративний відділ/1918–1921 рр./2 спр.

70/ф. 170/ф. 2783/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
радянських торговельних службовців, м. Харків/1921–1925 рр. Обіж-
ники південбюро ВЦРпс і листування з ними, з губвідділами про під-
готовку і скликання з’їздів і конференцій, культроботу і охорону праці, 
звітність, укомплектування штатів, розподіл промислових фондів і 
укладання колдоговорів, допомогу безробітним членам спілки, ліквіда-
цію неписьменності. стенограми ІІ-го Всеукраїнського з’їзду спілки 
радянських торговельних службовців. протоколи засідань південбюро 
ВЦРпс, Центрального правління, ІІ-ї Всеукраїнської конференції, засідань 
губернських відділів спілки радянських торговельних службовців. Річні 
і квартальні звіти губернських відділів спілки радянських торговельних 
службовців; 1926 р. стенограми ІІІ-го Всеукраїнського і ІV-го окружного з’їз-
дів, ІІ-го і ІV-го пленумів Центрального правління профспілки радянських  
торговельних службовців. Обіжники ВУРпс, ЦК Всесоюзної профспілки 
радянських торговельних службовців і листування з ними, з окрвідділен-
нями Всесоюзної профспілки радянських торговельних службовців про 
скликання нарад і пленумів Центрального правління профспілки радян-
сь  ких торговельних службовців, соціальне страхування,  приймання і 
виключення членів спілки, роботу секцій ІТс, охорону праці, поліпшення 
побутових умов членів спілки, про роботу добровільних громад, бібліотек, 
клубів, укладення колдоговорів, отримання і розподіл путівок в будинки 
відпочинку і санаторії, надання матеріальної допомоги членам спілки. Анкети 
делегатів ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду профспілки радянських торговельних 
службовців; 1927 р. стенограми ІІ-ї Всесоюзної наради робітників 
юридичних консультацій профспілок сРсР, засідань президії Центрального 
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правління ІІІ-го, ІV-го і V-го пленумів Всеукраїнського комітету спілки 
радянських торговельних службовців. Обіжники ВУРпс і Всеукраїнського 
комітету спілки радянських торговельних службовців і листування з 
ВЦРпс, ВРНГ, Наркомпраці, Наркоторгівлі, Нарком охорони здоров’я УРсР 
і окружними відділеннями спілки радянських торговельних службовців 
про раціоналізацію виробництва, нормування і оплату праці, скликання 
з’їздів і нарад, приймання і виключення членів спілки, присвоєння звання 
“Герой праці”. заяви членів профспілки про встановлення профспілкового 
стажу і отримання путівок в санаторії і будинки відпочинку; 1928 р. Обіж-
ники  ВУРпс про роботу серед спеціалістів. стенограма засідання V-го 
пленуму ЦК спілки радянських торговельних службовців. протоколи 
окружних з’їздів і засідань правлінь окружних відділень спілки радянських 
торговельних службовців. листування з окружними відділеннями спілки 
радянських торговельних службовців про роботу ІТс, облік членів спілки, 
укладання договорів, оплату і охорону праці; 1929 р. Обіжники ВУРпс 
про скликання з’їзду профспілки радянських торговельних службовців. 
протоколи засідань президії ВУРпс, окружних з’їздів і конференцій 
Всесоюзної профспілки радянських торговельних службовців. Річні і 
квартальні плани роботи Всеукраїнського комітету і окружних відділень 
Всесоюзної профспілки радянських торговельних службовців. листування 
з окружними відділеннями про облік членів спілки, укладання колдоговорів, 
оплату і охорону праці; 1930 р. Обіжники ВЦРпс, ВУРпс про структуру 
Всеукраїнського комітету і ліквідацію його окружних відділень. стенограми 
Всеукраїнської конференції, і VІ-го пленуму Всеукраїнського комітету і 
районних нарад профспілки радянських торговельних службовців. протоколи 
засідань ВУспс, ЦК і президії Всеукраїнського комітету профспілки 
радянських торговельних службовців. листування з ВЦРпс, ВУРпс, 
окружними відділеннями спілки радянських торговельних службовців про 
складання планів, організацію соцзмагань і облік членів спілки. списки 
відповідальних працівників спілки радянських торговельних службовців по 
округах; 1931 р. протоколи засідань ВУРпс, ЦК, президії Всеукраїнського 
комітету спілки радянських торговельних службовців. листування з 
окружними відділеннями про виконання плану, організацію соцзмагання, 
укладання і перевірку колдоговорів, культмасову роботу, підбір кадрів, 
ведення єдиної системи діловодства. Кошториси окружних відділень; 1925–
1926 рр. Бухгалтерія; 1920–1923 рр. постанова РНК УРсР про розціночно-
конфліктні комісії, примиренні камери і третейські суди при органах 
Уповноваженого народного комісаріату праці. Обіжники ЦК професійної 
спілки радянських торговельних службовців про боротьбу з прогулами, 
роботу ревізійних комісій. протоколи засідань  правління Роменського 
споживчого товариства; 1926–1929 рр. положення ВУЦВК і РНК УРсР 
“про робітничо-селянську міліцію УРсР” і листування з ВУЦВК, ВУРпс 
з питань проведення в життя положення, про підготовку і проведення 
збору сільськогосподарського податку в 1926–1927 рр., про проведення 
підготовчих заходів зі скликання Всесоюзного і Всеукраїнського з’їздів Рад 
і участі в ній профспілок . лист ЦК ВлКсМ про нові норми броні для під-
літків у підготовці і набуванню масових кваліфікацій; 1925–1930 рр. Обіж-
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ники ЦК спілки і Всеукраїнського комітету спілки радянських торговельних 
службовців про виконання плану товарообігу, культуру радянської торгівлі, 
якість продукції, норми виробітку. протоколи загальних зборів співробіт-
ників Всеукраїнського комітету, засідань МК і його комісій. листування з чле-
нами спілки про відрахування з фонду заробітної плати, відсоток відрахувань 
в касу взаємодопомоги, культпоходи в кіно і театри/1920–1931 рр./9003 спр.

71/ф. 181/ф. 2794/Український комітет профспілки працівників 
молочно-м’ясних радянських господарств, м. Харків/Канцелярія. Відділ 
статистики. Відділ охорони праці. Бухгалтерія/1937–1939 рр./1 спр.

72/ф. 219/ф. 2830 (приєднаний до ф. 2841)/МК Всесоюзної профспі-
лки сільськогосподарчих і лісових працівників Всеукраїнського комітету 
Харківського окружного відділення профспілки сільскогосподарчих і 
лісових працівників і редакції журналу “Наймит”. протоколи загальних 
зборів співробітників південбюро ЦК Всесоюзної профспілки сільсько-
господарчих і лісових працівників і засідань комітету службовців. 
списки співробітників Харківського губвідділу спілки Всесоюзної проф-
спілки сільськогосподарчих і лісових працівників і листування з нею 
про роботу комітету службовців і постачання членів спілки. Обіжники 
Всеукраїнського Центрального правління і Харківської окружної філії 
спілки сільськогосподарчих і лісових працівників про скликання міської 
конференції спілки, пленуму правління Окружної філії, святкування 
Міжнародного жіночого дня 8 Березня тощо. протоколи засідань президії ок-
ружної філії, засідань МК, профспілкових конференцій і нарад. листування 
з секціями Окружної філії з питань охорони праці, звітності, планування 
роботи. Обіжники Окружної філії спілки сільськогосподарчих і лісових 
робітників про скликання окружних конференцій агросекцій ІТс, про 
проведення передплати на позику індустріалізації, укладання колдоговорів 
тощо. протоколи загальних зборів членів спілки, засідань правління окру-
жних філій і місцевого комітету. листування з секціями окружної філії, 
редакцією журналу “Наймит” з питань звітності культмасової роботи, соц-
змагань, розподіл позики. протоколи загальних зборів членів каси взаємо-
допомоги і засідань правління каси взаємодопомоги. Контрольні книжки 
для обліку членів спілки, членських внесків і відомості про профспілкові 
каси взаємодопомоги. Комітет службовців, місцевий комітет/1921–1930 рр./
2 спр.

73/ф. 220/ф. 2831/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
землеробських радянських господарств, м. Харків/Організаційний від-
діл. планово-виробничий сектор. соціально-побутовий сектор. Культ-
відділ. статистичний відділ. сектор кадрів ІТс. Бухгалтерія. постанови 
Наркомпраці сРсР, президії Всеукраїнського комітету і Укрбюро ІТс спілки 
працівників землеробських радянських господарств/1931–1934 рр./21 спр.

74/ф. 222/ф. 2833/Редакція та видавництво газети “Наймит” м. Хар-
ків. Редакція та видавництво газети “сільськогосподарчий пролетар”, 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�0

м. Харків/Накази про видавництво газети “сільськогосподарчий пролетар” 
про приймання і звільнення співробітників. статті власних кореспондентів 
в редакцію, листування з низовими організаціями профспілок про роз-
гляд скарг виконання машинописних замовлень. Річні баланси і квартальні 
кошториси видавництва газети. Особові рахунки авторів. Головні книжки. 
лист ЦК Кп/б/У редакціям окружних газет про проведення огляду організа-
ції праці в колгоспах. Акти обстеження роботи серед батраків Чернігівсь-
кого округу. список партійного складу редакції газети “сільськогосподар-
чий пролетар”. протоколи засідань правління каси взаємодопомоги при 
місцевому комітеті, заяви й облікові картки членів каси/1927–1932 рр./
1 спр.

75/ф. 227/ф. 2838/Всеукраїнський комітет профспілки працівників 
рибної промисловості, м. Харків/постанови та обіжники ВЦРпс, ВУРпс 
та ЦК спілки рибної промисловості про стан статистичної роботи, вико-
нання постанов про підготовку до посівної кампанії, про забезпечення 
сімей червоноармійців, про проведення Ворошиловської оборонної 
естафети до ХVІ-ї річниці сКА, про порядок проведення огляду роботи 
молодих кваліфікованих кадрів промисловості і транспорту тощо. Бюлетені 
та розпорядження ЦК спілки рибної промисловості про хід рибного лову. 
протоколи засідань президії ВУРпс, пленуму Всеукраїнського комітету, 
Укрбюро ІТс, низових комітетів спілки рибалок. плани робіт Укрбюро і 
місцевих бюро ІТР. Контрольні цифри рибальського улову в Україні та 
листування з ЦК спілки, низовими організаціями про розгортання соц-
змагання, поширення позик, поліпшення побуту працівників, про роботу 
виробничого і культурно-освітнього секторів Всеукраїнського комітету 
спілки працівників рибної промисловості/1933–1934 рр./2  спр.

76/ф. 228/ф. 2839/Всеукраїнський комітет профспілки будівельників 
робітників сРсР, м. Харків/протоколи з’їздів і конференцій профспілки 
будівельників, пленумів і засідань ВУРпс,  президії Всеукраїнського ко-
мітету і правлінь окружних відділень спілки будівельників. стенографічні 
звіти ІІ-го і ІІІ-го Всеукраїнських з’їздів профспілки будівельників. Вироб-
ничі звіти окружних відділень спілки будівельників і контори “Трубо-
буд”. листування з редакціями газет, банками і окружними відділеннями 
профспілки будівників про постачання підприємств сировиною, підбір, 
розстановку кадрів і підвищення їх кваліфікації, про порядок відрахувань 
із заробітної плати робітників і службовців на добровільні товариства, про 
виплату премій і оплату праці робітникам і службовцям, про хід раціоналізації 
і винахідництва в галузі будівельних робіт, про перевірку фактів, матеріали 
яких були опубліковані в газетах, про ліквідацію безробіття тощо/1923–
1930 рр./11 спр.

77/ф. 230/ф. 2841/Всеукраїнський комітет Всесоюзної профспілки 
сільськогосподарчих і лісових працівників, м. Харків/загальний відділ. 
Організаційний відділ. Культмасовий відділ. Відділ виробництва і 
управління. Організації праці і виробництва. Тарифний відділ. статистичний 
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відділ. Фінансово-рахунковий відділ. Бюро ІТс. загальний відділ/1920–
1931 рр./30 спр.

78/ф. 236/ф. 2846/старший інспектор праці шляхів сполучення сРсР, 
м. Харків/1925–1933 рр. постанови, положення та інструкції Наркомпраці, 
Наркому шляхів сполучення і листування з ними, а також з Харківським 
Міськбанком, Місцевим комітетом Наркомпраці УРсР, інспекторами охо-
рони праці шляхів сполучення про діяльність котлонагляду, про боротьбу 
з нещасними випадками на залізниці, впровадження жіночої праці на 
виробництві й організації дитячих ясел, надання додаткових відпусток 
робітникам за шкідливі умови праці, робочий час і відпочинок, житлові 
умови членів спілки, отримання і розподіл путівок у будинки відпочинку, 
про організацію і охорону праці, постачання підприємств спецодягом. про-
токоли засідань Наркомпраці, Наркому шляхів сполучення УРсР і старшого 
інспектора праці шляхів сполучення. Місячні і квартальні плани, звіти і 
доповіді старшого інспектора праці південних залізниць; 1930–1933 рр. 
протоколи комісії при навчальному комбінаті південних залізниць і нарад 
при старшому інспекторі праці на станції Харків-пасажирський. листування 
з відділами праці облвиконкомів, з Управлінням Катерининських заліз-
ниць та інспекторами праці на залізницях про поширення жіночої праці 
на транспорті, впровадження техніки безпеки, кредитування, вирішення 
конфліктів, порядок організації робіт, призначення, переміщення і 
звільнення співробітників в південному окрузі шляхів сполучення/1925–
1933 рр./1 спр.

79/ф. 237/ф. 2847/ЦК профспілки працівників машинно-тракторних 
станцій півдня і Центра/1934–1936 рр. секретаріат. Організаційний відділ. 
Культурно-масовий відділ. Відділ охорони праці. Бухгалтерія. Відділ 
заробітної плати; 1936 р. Бюро фізичної культури; 1935 р. Особові справи; 
1937–1938 рр. секретаріат. Організаційний відділ. Культмасовий відділ. 
Відділ соціального страхування. Житлово-побутовий відділ; 1937–1938 
рр. Відділ охорони праці. Бюро ІТс. Бухгалтерія. Відділ заробітної плати; 
1937 р. Бюро фізичної культури/1934–1938 рр./82 спр.

80/ф. 238/ф. 2848/ ЦК профспілки працівників машинно-тракторних 
станцій півдня/секретаріат. Організаційний відділ. Відділ соціального 
страхування. Культурно-масовий відділ. Відділ охорони праці. Відділ заро-
бітної плати. Житлово-побутовий сектор. Відділ статистики. Відділ охорони 
праці. Бухгалтерія/1939–1940 рр./1 спр.

81/ф. 241/ф. 2850/Центральна рада спортивного добровільного това-
риства “Колосок” при ЦК профспілки працівників машинно-тракторних 
станцій півдня/постанови, розпорядження, стенограми конференцій та 
пленумів, протоколи засідань Всесоюзного комітету в справах фізкультури 
та спорту про РНК сРсР, Українського комітету в справах фізкультури та 
спорту при РНК УРсР, ЦР сДТ “Колос”. Матеріали з організації змагань 
і фінансові зведені звіти ЦР сДТ “Колос”. Обіжники, постанови ВЦРпс, 
Всесоюзного та Всеукраїнського комітетів у справах фізкультури та спорту, 
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ЦР сДТ “Колос”. Матеріали з підготовки і проведення змагань та фінансові 
документи/1937–1940 рр./48 спр.

82/ф. 243/ф. 2853/ЦК профспілки працівників зернових радгоспів 
сРсР, м. Харків/1935–1940 рр. секретаріат. Організаційний відділ. Відділ 
соціального страхування. Культурний відділ. Відділ охорони праці. Особові 
справи; 1936 р. Інженерно-технічна секція; 1937–1940 рр. Відділ фіз-
культури; 1936, 1938–1940 рр. Відділ зарплати; 1937–1940 рр.  Відділ ста-
тистики. Бухгалтерія; 1936–1940 рр. секретаріат. Організаційний відділ. 
Відділ соціального страхування. Культмасовий відділ; 1937–1940 рр. Відділ 
соціального страхування. Культвідділ; 1937–1940 рр. Відділ охорони праці; 
1936, 1938–1939 рр. Відділ фізкультури; 1939–1940 рр. Житлово-побутовий 
відділ; 1938–1940 рр. Відділ статистики; 1936–1940 рр. Відділ заробітної 
плати; 1939 р. Масово-виробничий відділ; 1934–1936 рр. Кошторис на 
клубне обладнання, список підлітків та доповідна записка про клубну 
роботу в зернорадгоспі “Маяк” Оренбурзької області/1935–1940 рр./1 спр.

83/ф. 244/ф. 2854/ЦК профспілки працівників бурякорадгоспів сРсР,  
м. Харків/секретаріат. Організаційний відділ. президія. Відділ заробітної 
плати і охорони праці. Культмасовий відділ. Відділ соціального страхування. 
Відділ володіння технікою. Масово-побутовий відділ, масово-виробничий 
відділ. Інженерно-технічна секція. Відділ статистики. Відділ соціального 
страхування. статистичний відділ. Бухгалтерія. Особові справи працівників 
ЦК спілки бурякорадгоспів. протоколи засідань МК, каси взаємодопомоги 
і загальних зборів співробітників ЦК спілки працівників бурякорадгоспів. 
Акти ревізій МК і особові рахунки членів каси взаємодопомоги при ЦК 
спілки працівників бурякорадгоспів. Управління справами праці. Житлово-
побутовий відділ. Управління справами/1934–1941 рр./106 спр. загального 
зберігання, 11 спр. таємного зберігання.
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Центральний державний історичний архів 
України, м. Київ

1939 р. список, картотека, описи, справи фондів Київського архіву давніх 
актів – ЦДІАК України, ф. 237, оп. 1, спр. 70, 72;

1939 р. Картотека фондів Харківського центрального архіву давніх актів. 
Описи, справи фондів – ЦДІАК України, ф. 1672, оп. 1, спр. 399;

1939–1940 р. плани, звіти про роботу у 1939–1940 рр. Харківського цент-
рального архіву давніх актів (плани, звіти містять списки фондів) – 
ЦДАВО України, ф. 4570, оп. 1, спр. 11, 12, 16, 17;

21 листопада 1941 р. Відповіді директора Головного архіву В. Міяковсь-
кого представнику німецького командування Г. Вінтеру з даними 
про втрати і евакуацію архівних документів із архіву давніх актів 
і Українського головного історичного архіву (зазначені обсяги 
вивезених документів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 1, арк. 
310–312;

Листопад 1941 р. – березень 1942 р. список фондів Харківського архіву 
давніх актів (зазначені номери, назви, обсяги фондів, хронологічні 
межі документів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 2, арк. 283–
310 (379–393 зв.);

27 лютого 1942 р. список (німецькою мовою) фондів Центрального держав-
ного архіву в Києві – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 1, арк. 269–
275;

1942 р. список фондів Харківського державного архіву давніх актів, вивезе-
них до м. златоуста (зазначені номери і назви 26 фондів, обсяги 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 99;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документів і втрати ЦДАДА НКВс УРсР в 
м. Харкові – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2486, арк. 8;

17 жовтня 1943 р. список архівних документів, перевезених з Києва до 
Кам’янця-подільського (зазначені обсяги в сринях фондів Київської 
губернської канцелярії, Київського намісницького правління, Мало-
російської колегії) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 33, арк. 41;

Не раніше 19 листопада 1943 р. список фондів Харківського центрального 
архіву давніх актів, вивезених до м. златоуста (зазначені номери і 
назви фондів, загальна кількість справ, кількість коробок загальна і 
по фондах) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2324, арк. 64–68;

25 листопада 1943 р. Акт про воєнні збитки Київського центрального дер-
жавного архіву давніх актів (зазначені довоєнна кількість актових 
книг – 5883, справ і окремих документів – 500000, хронологічні межі 
документів – 20-ті рр. ХVІ ст. – кінець ХІХ ст.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 15–16;
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24 лютого 1944 р. записка директора Інституту історії та археології АН 
УРсР професора М. петровського про історичну цінність втрачених 
документів Київського архіву давніх актів – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 17–18;

12 квітня 1944 р. Доповідна записка архівіста Київського облдержархіву 
М. Ф. Тищенка з інформацією про вивезення у вересні 1943 р. до 
Кам’янця-подільського документів Київського архіву давніх актів; 
Опис справ Архіву давніх актів, вивезених до Німеччини – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 72–78 зв.; 

25 квітня 1944 р. Акт про стан документів, вивезених окупантами у вересні–
жовтні 1943 р. з Київського центрального архіву давніх актів до м. 
Кам’янця-подільського (зазначені назви фондів, обсяги вивезених до 
Троппау документів – 6267 книг, 182 картонки з фасцикулами, 736 
окремих документів, хронологічні межі документів – ХVІ–ХІХ ст., 
обсяги документів, залишених окупантами в Кам’янці-подільському – 
41181 од. зб., 232 пакунки, 2,4 тонни розбитих і нерозібраних 
фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2570, арк. 19–20 зв.; ДА 
Хмельницької обл., ф. Р-1481, оп. 3, спр. 7, арк. 65–66;

До 6 червня 1944 р. Доповідна записка начальника І відділення орг-
інспекторського відділу НКВс УРсР І. І. Кірея в.о. начальника УДА 
НКВс УРсР п. п. Гудзенку про стан і забезпечення збереженості 
документів Центрального архіву давніх актів в м. Києві, вивезених 
окупантами при відступі до Кам’янець-подільської області (зазначені 
обсяги – 7 вагонів документів, вивезених до Кам’янця-подільського 
з Київського архіву давніх актів, частково Чернігівського та полтав-
ського облдержархівів, а також обсяг документів – 4 вагони, виве-
зених до Троппау; дані про збереженість документів Кам’янець-
подільського облдержархіву та повну втрату документів його філіалу 
в м. проскурові) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2570, арк. 15–
18 зв. 

20 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу ЦДІА НКВс УРсР в 
м. Харкові – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 21–36;

1944 список фондів Київського архіву давніх актів, які зберігаються в 
Кам’янець-подільському обласному історичному архіві (зазначені 
номери фондів, їх обсяги, хронологічні межі документів) – ДА 
Хмельницької обл., ф. р-1481, оп. 3, спр. 7, арк. 58–62;

До 19 січня 1945 р. Довідки та доповідні записки про долю документів 
Київського центрального архіву давніх актів, вивезених з Києва до 
Кам’янця-подільського, Троппау, с. Трпіст, складені М. Геппенером. 
списки актових книг з зазначенням їх номерів, переглянутих М. Геп-
пенером під час їх перевезення – ІР НБУВ, ф. 169, од. зб. 161–164;

3 травня 1945 р. лист наркома внутрішніх справ УРсР Рясного до наркома 
внутрішніх справ сРсР генерального комісара Держбезпеки л. п. Бе-
рії про необхідність відрядити до Німеччини та Чехословаччини спів-
робітників архівних органів НКВс УРсР для розшуку і поверенння в 
Україну документів, вивезених німецькими окупантами із державних 
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історичних архівів в т. ч. із Київського центрального архіву давніх 
актів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 9; 

14 вересня 1945 р. Телеграма наркома внутрішніх справ УРсР Рясного засту-
пнику НКВс сРсР Круглову про знаходження в Чехословаччині в 
американській зоні окупації (с. Трпіст) документів, вивезених з сРсР, 
в т. ч. 1 вагона документів з Київського архіву давніх актів – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 36–36 зв.;

1 січня 1946 р. план роботи ЦДІА УРсР на 1946 р., що включав пункт про 
приймання документів колишнього Київського архіву давніх актів 
з Кам’янця-подільського (зазначені склад та обсяги документів – 2 
вагони, орієнтовно 41181 од. зб., 2,4 тонни) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 93, арк. 25–26; 

10 січня 1946 р. Інформація М. Геппенера про документи, вивезені 
Німецьким архівним управлінням з Київського архіву давніх актів 
(зазначені актові книги ХVІ–ХVІІ, частково ХVІІІ ст. – 1175 томів, 
в т. ч. картони з розбитими Кременецькими актовими книгами і т. зв. 
Рум’янцевський опис України – 434 томи) та бібліотеки АН УРсР – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 55, арк. 4;

Квітень 1946 р. перелік архівних фондів (вказані їх обсяги), окремих 
од. зб., що надійшли в лютому 1946 р. з Троппау (Чехословаччина) 
до Центрального державного історичного архіву УРсР – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 55, арк. 24–31;

1946 р. список фондів відділу давніх актів ЦДІАК, що прибули з Кам’янця-
подільського (зазначені назви 95 фондів, хронологічні межі 
документів, кількість од. зб. по кожному фонду і загальна кількість  – 
283 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 1, спр. 20, арк. 41–44.

Повністю втрачені фонди

1/ф. 3/панцерний знак хоругви Равського воєводства/Книга диспо-
зицій, розпоряджень, квити про одержання зарплати/1760–1768 рр./1 а. к.

2/ф. 17/зем’янський суд Житомирського повіту/Актова книга: 
запис декрету компромісарського суду в справі спадкоємців уніатського 
митрополита смогоржевського/1792 р./1 а. к.

3/ф. 26/зем’янський суд Кременецького і Надслуцького повітів/Актові 
книги: директиви, протоколи/1700–1793 рр./5 а. к.

4/ф. 27/Конфедерація Кременецького повіту/Актові книги: поточні, 
записові/1792–1793 рр./3 а. к.

5/ф. 30/Цивільно-військова порядкова комісія Кременецького повіту/
Актові книги: протоколи, універсали/1790–1792 рр./2 а. к.

6/ф. 32/з’їздовий суд луцьких-гродського, земського і підкоморського 
судів/Актова книга: з’їздова постанова/1782–1786 рр./1 а. к.

7/ф. 40/зем’янський суд Володимирського [Новогородського] воє-
водства/Актові книги: записові/1792 р./2 а. к.

8/ф. 47/зем’янський суд Горинського повіту/Актові книги: записові, 
поточні/1792 р./2 а. к.
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9/ф. 49/Конфедератський суд подільського воєводства/Актові книги: 
постанови, регістри/1792–1793 рр./6 а. к.

10/ф. 51/скарбовий суд подільського воєводства/Актові книги: дек-
ретові, протоколи, регістри/1648–1718 рр./4 а. к.

11/ф. 52/підкоморський суд подільського воєводства/Актові книги: 
різні земельні суперечки/1749–1791 рр./3 а. к.

12/ф. 53/порядкова комісія подільського воєводства/Актові книги: 
протоколи засідань, постанови, розподіл подимного, квити/1787–1789 рр./
4 а. к.

13/ф. 54/подільська прикордонна комісія/Актові книги: протоколи, 
регістри справ/1710–1795 рр./12 а. к.

14/ф. 55/Каптурові суди подільського воєводства/Актові книги: 
записові, поточні, декретові, протоколи/1733–1764 рр./22 а. к.

15/ф. 60/Цивільно-військова порядкова комісія Кам’янецького повіту/
Актові книги: протоколи засідань, універсали, меморіали, декретові про-
токоли, тарифи, явки/1790–1792 рр./26 а. к.

16/ф. 61/зем’янський суд Кам’янецького і Червоногродського повітів 
подільського воєводства/Актова книга: записова і поточна/1792 рр./1 а. к.

17/ф. 63/Гайсинський магістрат/Актова книга: записова/1791–
1799 рр./1 а. к.

18/ф. 64/летичівський земський суд/Актові книги: поточні, записові, 
стемпльові, протоколи, регістри. Фасцикули/1722–1796 рр./9900 спр.; 
1000 а. к.

19/ф. 66/Цивільно-військова порядкова комісія летичівського повіту 
подільського воєводства/Актові книги: протоколи засідань, універсали, 
меморіали, явки/1790–1792 рр./26 а. к.

20/ф. 67/Каптурові суди летичівського повіту/Актові книги: поточні, 
записові, протоколи, меморіали/1733 р./2 а. к.

21/ф. 69/суд юрисдикції Барського замку/Актові книги: поточні, 
записові, протоколи/1730–1786 рр./19 а. к.

22/ф. 72/Каптурові суди Брацлавського воєводства/Актові книги: 
декрети, кондемнати, регістри/1764 рр./5 а. к.

23/ф. 73/Конфедератський суд Брацлавського воєводства/Актові 
книги: протоколи і регістри/1792, 1793 рр./6 а. к.

24/ф. 74/Цивільно-військова комісія Брацлавського воєводства/Актові 
книги: протоколи засідань/1767–1789 рр./2 а. к. 

25/ф. 75/прикордонний суд Брацлавського воєводства/Актові книги: 
поточні, записові, декретові, протоколи/1778–1793 рр./2 а. к.

26/ф. 76/суди Boni ovdinis/Актова книга: податкові справи/1752 рр./
1 а. к.

27/ф. 78/Цивільно-військова порядкова комісія Брацлавського повіту/
Актові книги: протоколи, квити, перепис населення, рекрутські справи/1788–
1792 рр./9 а. к.

28/ф. 79/Брацлавський гродський суд/Актові книги: поточні, записові, 
протоколи, регістри/1793–1797 рр./18 а. к.

29/ф. 80/Брацлавський магістрат/Актові книги: поточні, записові, 
протоколи, постанови, явки/1791–1806 рр./7 а. к.
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30/ф. 81/зем’янський суд Брацлавського і Надбузького повітів Брац-
лавського воєводства/Актова книга записова і поточна/1792 рр./1 а. к.

31/ф. 82/зем’янський суд Вінницького повіту/Актові книги: поточні, 
записові, стемпльові, протоколи, регістри/1792 рр./8 а. к. 

32/ф. 85/Цивільно-військова порядкова комісія Вінницького повіту/
Актові книги: протоколи, постанови, регістри, квити/1790–1792 рр./5 а. к.

33/ф. 86/Цивільно-військова порядкова комісія звенигородського 
повіту/Актові книги: протоколи засідань, паспортові книги, меморіали/
1792 р./5 а. к.

34/ф. 87/зем’янський суд звенигородського повіту/Актова книга 
записова і поточна/1792 р./1 а. к.

35/ф. 115/Гадяцьке сотенне правління/справа про звільнення від 
посади козака 1778 р./1 спр.

36/ф. 235/Остерський повітовий суд Київського намісництва/справи 
про земельні суперечки між козаками, старшиною, про збір мита/1784–
1793 рр./4 спр.

37/ф. 247/Козелецький повітовий суд Київського намісництва/справи 
про земельні суперечки між козацькою старшиною/1783–1787 рр./3 спр.

38/ф. 286/подільська казенна палата/Актова книга: люстрація 
Шкурінецького староства Вінницького повіту подільської губернії/1798, 
1802 рр./1 а. к.

39/ф. 288/подільський верхній земський суд/Актові книги: протоколи 
постанов, укази сенату/1796–1797 рр./5 а. к.

40/ф. 289/зіньківський повітовий суд подільського намісництва/
Актові книги: постанови, явки/1796, 1797 рр./10 а. к.

41/ф. 290/Базалійський повітовий суд подільського намісництва/
Актові книги: записи, явки/1796, 1797 рр./4 а. к.

42/ф. 292/Брацлавський верхній земський суд Брацлавського наміс-
ництва/Актові книги: укази, постанови/1796 р./20 а. к.

43/ф. 298/Новоросійська губернська канцелярія/1782 р./1 спр.
44/ф. 299/старокостянтинівський повітовий суд Волинського наміс-

ництва/Актові книги: записові, для запису купчих/1796 р./3 а. к.
45/ф. 300/Острозький повітовий суд Волинського намісництва/Актові 

книга: запис купчих/1796 р./1 а. к.
46/ф. 303/Центральний архів давніх актів/Довідкові справи; матеріали 

про діяльність архіву/1852–1836 рр./3879 спр.
47/ф. 304/Катеринопільський повітовий земський суд/Актові книги: 

записові, поточні/1797–1798 рр./3 а. к.
48/ф. 305/літинський магістрат/Актові книги: явки/1797–1799 рр./4 а. к.
49/ф. 306/Брацлавський земський повітовий суд подільської губернії/

Актові книги: поточні, записові, регістри/1797–1801 рр./16 а. к.
50/ф. 307/Вінницький земський повітовий суд подільської губернії/

Актові книги: записові поточні, декретові, протоколи, регістри/1797–
1805 рр./27 а. к.

51/ф. 308/земський суд Ямпільського повіту подільської губернії/
Актові книги: записові, поточні, протоколи, явки/1797–1799 рр./14 а. к.
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52/ф. 309/земський суд Ушицького повіту подільської губернії/Актові 
книги: записові, поточні, стемпльові, протоколи, регістри/1797–1799 рр./
20 а. к.

53/ф. 310/земський суд проскурівського повіту подільської губернії/
Актові книги: записові, поточні, стемпльові, протоколи, явки/1797–1815 рр./
9 а. к.

54/ф. 311/Могилівський земський повітовий суд подільської губернії/
Актові книги: записові, поточні, декрети, протоколи/1797–1819 рр./13 а. к.

55/ф. 312/земський суд літинського повіту подільської губернії/
Актові книги: записові, поточні, протоколи, явки/1797–1799 рр./15 а. к.

56/ф. 313/земський суд Гайсинського і Ольгопільського повітів 
подільської губернії/Актові книги: записові, поточні, протоколи, явки/1797–
1799 рр./15 а. к.

57/ф. 315/подільський головний суд/Актові книги: поточні, записові, 
стемпльові; протоколи, декрети/1797–1805 рр./16 а. к.

58/ф. 316/Кам’янець-подільський земський повітовий суд/Актові 
книги: записові, поточні стемпльові; протоколи/1797–1799 рр./19 а. к.

59/ф. 317/Володимирський земський повітовий суд Волинської 
губернії/Актові книги: поточні, записові/1797–1799 рр./6 а. к.

60/ф. 318/Кременецький земський повітовий суд Волинської губернії/
Актові книги: поточні, записові, декретові, протоколи/1796–1800 рр./
15 а. к.

61/ф. 319/луцький земський повітовий суд Волинської губернії/Актові 
книги: поточні, записові, протоколи, декрети/1797–1799 рр./16 а. к.

62/ф. 320/Овруцький земський повітовий суд Волинської губернії/
Актові книги: поточні, записові/1797–1799 рр./6 а. к.

63/ф. 322/старокостянтинівський земський повітовий суд Волинської 
губернії/Актові книги: поточні, записові/1797–1799 рр./4 а. к.

64/ф. 323/Рівненський повітовий земський суд Волинської губернії/
Актові книги: записові, для запису купчих/1797–1799 рр./6 а. к.

65/ф. 324/Острозький земський повітовий суд Волинської губернії/
Актові книги: поточні, записові/1796–1799 рр./12 а. к.

66/ф. 325/Новоград-Волинський земський повітовий суд/Актові 
книги: записові, поточні, кондемнати/1797–1799 рр./6 а. к.

67/ф. 326/Ковельський земський повітовий суд Волинської губернії/
Актові книги: записові, поточні, протоколи/1795–1799 рр./12 а. к.

68/ф. 327/Дубнівський земський повітовий суд Волинської губернії/
Актові книги: поточні, записові/1797–1799 рр./6 а. к.

69/ф. 328/Волинський головний суд/Актові книги: записові, поточні, 
протоколи, купчі, закладні/1796–1799 рр./18 а. к.

70/ф. 329/заславські контракти/Актові книги: записові, поточні/1794–
1796 рр./6 а. к.

71/ф. 330/заславський гродський суд Волинської губернії/Актові 
книги: поточні, записові/1793–1796 рр./9 а. к.

72/ф. 331/заславський повітовий суд/Актові книги: поточні, 
записові/1793–1799 рр./10 а. к.
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73/ф. 333/Чорнобильська комора/збірка друкованих універсалів 
Комісії скарбу Коронного; митні тарифи для Київського, подільського, 
Брацлавського воєводства/1784–1786 рр./1 а. к.

74/ф. 334/земський суд Чигиринського повіту Київської губернії/
Актові книги: поточні, записові, декрети, протоколи/1797–1799 рр./7 а. к.

75/ф. 335/підкоморський суд п’ятигірського повіту Київської губер-
нії/Актова книга: земельні суперечки/1799–1805 рр./1 а. к.

76/ф. 336/п’ятигірський повітовий земський суд Київської губернії/
Актові книги: поточні, записові, постанови/1799–1800 рр./11 а. к.

77/ф. 337/підкоморський суд Таращанського і липовецького повітів/
Актова книга: земельні суперечки/1799–1805 рр./1 а. к.

78/ф. 338/підкоморський суд Таращанського повіту/Актова книга: 
земельні суперечки/1799–1805 рр./1 а. к.

79/ф. 339/земський суд липовецького повіту Київської губернії/
Актові книги: записові, поточні, декретові, стемпльові, протоколи/1797–
1799 рр./12 а. к.

80/ф. 340/летичівський земський повітовий суд подільської губернії/
Актові книги: поточні, стемпльові, декрети, протоколи/1796–1800 рр./
22 а. к.

81/ф. 341/підкоморський суд сквирського і Махнівського повітів 
Київської губернії/Актова книга: земельні суперечки/1799–1805 рр./1 а. к.

82/ф. 342/земський суд сквирського повіту Київської губернії/Актові 
книги записові/1797–1799 рр./6 а. к.

83/ф. 343/Махнівський повітовий земський суд Київської губернії/
Актові книги: поточні, записові, декретові/1797–1799 рр./6 а. к.

84/ф. 344/земський суд звенигородського і Уманського повітів Київ-
ської губернії/Актові книги: записова і поточна/1799 р./2 а. к.

85/ф. 346/земський суд Уманського повіту Київської губернії/Актові 
книги: записові, поточні, протоколи, декрети/1797–1799 рр./7 а. к.

86/ф. 347/Васильківський повітовий суд Київської губернії/Актові 
книги: записові, поточні, постанови/1797–1799 рр./6 а. к.

87/ф. 348/Богуславський повітовий земський суд Київської губернії/
Актові книги: поточні, записові/1797–1798 рр./3 а. к.

88/ф. 350/земський суд Черкаського і Чигиринського повітів Київської 
губернії/Актові книги: поточні, записові, декретові/1797–1798 рр./3 а. к.

89/ф. 356/земський суд Радомишльського повіту Київської губернії/
Актові книги: поточні, записові, стемпльові, протоколи, постанови/1797–
1799 рр./11 а. к.

90/ф. 357/Київські контракти/Актові книги: поточна, записова і 
стемпльова/1798 р./3 а. к.

91/ф. 373/Гаєцький монастир/1772–1773 рр./1 спр.
92/ф. 376/Фонд історичного товариства Нестора-літописця/1872–

1932 рр./37 спр.
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Частково втрачені фонди

93/ф. 2/скарб коронний/Актові книги: інвентарі, люстрації староств, 
поборові акти/1629–1789 рр./5 а. к.

94/ф. 4/Київський гродський суд Київського воєводства/Актові книги: 
декретові, поточні, записові, протоколи, регістри. Фасцикули: записові акти 
(пленіпотенції, посесії). Ротули: свідчення та зізнання/XVII–XVIII ст./понад 
31000 спр.; 186 а. к.

95/ф. 5/Київський земський суд Київського воєводства, м. Житомир/
Актові книги: поточні, записові, декретові, протокольні регістри. Фас-
цикули: поточні акти (реляції возних, заяви, протестації), записові акти 
(пленіпотенції, посесії) Ротули: свідчення та зізнання/XVIII ст./6100 спр; 
30 а. к.

96/ф. 7/Головний каптуровий суд Київського воєводства/Актові книги: 
кондемнати та декретові протоколи каптурового суду/1757–1764 рр./4 а. к. 

97/ф. 8/Київська прикордонна комісія/Актові книги: поточні, записові. 
Фасцикули: записові акти (пленіпотенції, посесії, поточні акти (реляції 
возних, заяви, протестації). Ротули: свідчення та зізнання/XVIII ст./315 спр.; 
2 а. к.

98/ф. 10/Конфедератський суд Київського воєводства/Актові книги: 
протоколи. Cправи: реляції возних, заяви/XVIII ст./14 спр.; 5 а. к.

99/ф. 11/Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства/
Актові книги: записові, поточні, декрети, протоколи, військові тарифи. 
Фасцикули. Ротули/XVIII ст./понад 300 спр.; 7 а. к.

100/ф. 13/земський суд Наддніпрянського повіту/Актові книги: 
поточні, записові, протоколи, тарифи димів/1790, 1792 рр./4 а. к.

101/ф. 14/Житомирський земський суд Київського воєводства/Актові 
книги: записові, декрети, протоколи, поточні, митні тарифи. Фасцикули: 
поточні записові акти. Ротули: свідчення/XVIII ст./12900 спр.; 44 а. к.

102/ф. 15/Житомирський гродський суд Київського воєводства/Актові 
книги: поточні, записові, декретові, протоколи, регістри. Фасцикули: поточні 
акти (реляції возних, заяви, скарги, протестації), записові акти (пленіпотенції, 
посесії). Ротули: свідчення/XVIII ст./понад 88000 спр.; 96 а к.

103/ф. 16/Цивільно-військова порядкова комісія Житомирського по-
віту/Актові книги: протоколи, перепис населення Житомирського і частково 
Київського повітів. Фасцикули: поточні і записові акти. Ротули: свідчення/
XVIII ст./215 спр.; 4 а. к.

104/ф. 18/Житомирський магістрат/Актові книги: записова, стемпльова 
та регістр військових витрат/1780–1799 рр./2 а. к.

105/ф. 20/Овруцький земський суд Київського воєводства/Актові 
книги: поточні, записові/1766–1796 рр./22 а. к.

106/ф. 21/Овруцький гродський суд Київського воєводства/Актові 
книги: поточні і записові. справи: виписи з актових книг, свідчення/XVII–
XVIII ст./13 спр., 91 а. к.

107/ф. 23/Головний каптуровий суд Волинського воєводства/Актова 
книга: кондемнати і протоколи декретові Головного каптурового суду/1764, 
1766 рр./1 а. к.
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108/ф. 24/Конфедератський суд Волинського воєводства/Актові книги: 
поточні, записові, декрети, протоколи, універсали/1792, 1793 рр./3 а. к.

109/ф. 25/Головний трибунальський суд скарбових справ Волинського 
воєводства/Актова книга: постанова Головного трибунальського суду 
луцької скарбової коронної комісії/1706 р./1 а. к.

110/ф. 28/Кременецький магістрат/Актові книги: записові, поточні, де-
кретові, протоколи, регістри/1686, 1729–1798 рр./21 а. к.

111/ф. 29/Кременецький замковий суд. Кременецький гродський суд/
Актові книги: поточні, записові, декрети, протоколи/XVI–XVIII ст./328 а. к.

112/ф. 31/Кременецький земський суд/Актові книги: записові, 
декретові, поточні протоколи/XVI–XVIII ст./134 а. к.

113/ф. 33/луцький магістрат/Актові книги: записові, поточні, 
декретові; протоколи записові, поточні, декретові. Фасцикули: виписи з 
актових книг (протестація, заставна угода)/1600–1799 рр./5 а. к.

114/ф. 34/підкоморський суд луцького повіту Волинського воєводства/
Актова книга: з’їздове рішення луцького підкоморського суду/1778–
1780 рр./1 а. к.

115/ф. 35/луцький гродський суд/Актові книги: поточні, записові, 
декретові протоколи. справи: виписи з актових книг (протестація, заставна 
угода, постанова суду)/1629–1792 рр./3 спр.; 483 а. к.

116/ф. 36/луцький земський суд Волинського воєводства, з 
1795 р. Волинської губернії/Актові книги: поточні, записові, протоколи, 
декрети/1765–1796 рр./111 а. к.

117/ф. 37/Володимирський земський суд Волинського воєводства/
Актові книги: записові, поточні, декретові/1739–1796 рр./33 а. к.

118/ф. 38/Володимирський замковий суд. Володимирський гродський 
суд Волинського воєводства/Актові книги: поточні, записові, декрети, 
кондемнати/1601–1793 рр./80 а. к.

119/ф. 42/Олицька ратуша/Актові книги: протоколи засідань, різні 
явлені акти/1659–1782 рр./16 а. к.

120/ф. 45/Дубнівський магістрат/Актові книги: записи, скарги, дек-
рети, протоколи, універсали, інвентарі/1651–1795 рр./29 а. к.

121/ф. 56/Кам’янець-подільський земський суд/Актові книги: 
записові, поточні, стемпльові, декрети, кондемнати, протоколи, явки. Фас-
цикули/[XVII] –XVIII ст./понад 12000 спр.; 140 а. к.

122/ф. 57/Кам’янець-подільський гродський суд/Актові книги: 
записові, поточні, стемпльові, декрети, кондемнати, протоколи, явки. Фас-
цикули/XVII–XVIII ст./понад 157000спр., 445 а. к.

123/ф. 58/Кам’янець-подільський магістрат/Актові книги: записові, 
поточні, стемпльові, декрети, протоколи постанов/1663–1796 рр./7 а. к.

124/ф. 59/Кам’янець-подільський магістрат вірменського права/
Актові книги: записові, поточні, стемпльові, протоколи постанов, явки/1566–
1646 рр./5 а. к.

125/ф. 62/Магістрат м. Хмільника/Актові книги: протоколи рішень 
суду, явлені акти/1791–1794 рр./2 а. к.

126/ф. 65/летичівський гродський суд/Актові книги: поточні, запи-
сові, стемпльові, протоколи, регістри, явки. Фасцикули/XVII–XVIII ст./
80000 спр.; 296 а. к.
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127/ф. 68/летичівський магістрат/Актові книги: записова і прохання, 
подані до магістратського суду/1791–1798 рр./2 а. к.

128/ф. 70/Барський міський уряд Барська ратуша/Актова книга: 
записи, заповіти, оцінки, квитанції, скарги, показання підсудних, судові 
рішення/1746–1785 рр./1 а. к.

129/ф. 77/земський суд Брацлавського воєводства/Актові книги: 
поточні, записові, декрети, кондемнати, протоколи, стемпльові регіс-
три/1720–1796 рр./139 а. к.

130/ф. 83/Вінницький гродський суд Брацлавського воєводства/ Ак-
тові книги: поточні, записові, стемпльові, декрети, протоколи, регістри. 
справи: виписки з актових книг (маніфестації і пленіпотенції)/XVII–
XVIII ст./2 спр.;341 а. к.

131/ф. 90/сапєги – князівський литовський рід/Актова книга: 
прибутково-видаткові документи. справи: різні привілеї, декрети, листу-
вання приватного змісту/1613–1688 рр./18 спр.; 1 а. к.

132/ф. 91/потоцькі – польські магнати/Актова книга: інвентар 
м. Умань/[?] – 1818 р. – [?]/1 а. к./164 нерозбірних ящика з документами.

133/ф. 93/Генеральна військова канцелярія/суперечки за грунти, 
боротьба рядового козацтва проти старшини, стягнення боргів/XVIII ст./
близько 350 спр.

134/ф. 94/Генеральна скарбова канцелярія. Канцелярія Малоросій-
ського скарбу/Матеріали полкових лічильних комісій/1732–1781 рр./близько 
20% документів фонду.

135/ф. 95/I Малоросійська колегія/збір різних податків; книги при-
бутків та видатків різних полків; боротьба рядового козацтва проти утисків 
козацької старшини/1722–1736 рр./близько 870 спр.

136/ф. 96/II Малоросійська колегія/Актові книги: збірка копій 
гетьманських універсалів, царських указів та інших документів на право 
власності на монастирські, церковні та інші маєтки, надісланих з канцелярій 
Чернігівського, Ніжинського, прилуцького, Гадяцького полків. справи про 
утиски рядового козацтва старшиною, про збіглих кріпаків, шукання кріпа-
ками прав козацтва, суперечки за ґрунти, перехід козацької старшини на 
службу до царської армії/1665 р. – XVIII ст./близько 30% документів фонду; 
3 а. к.

137/ф. 98/Генеральний військовий суд/Утиски рядового козацтва, 
посполитих міщан; суперечки за ґрунти між козацькою старшиною, рядовим 
козацтвом, монастирями та іншими власниками; покріпачення селян і 
козаків/XVIII ст./близько 1170 спр.

138/ф. 100/Київська приказна ізба. Київська приказна палата/Актова 
книга: копії царських грамот, адміністративні розпорядження та інші акти, 
що стосуються м. Києва/1584–1714 рр./1 а. к.

139/ф. 101/Київська губернська канцелярія/листування Київської 
губернської канцелярії з російським урядом, прикордонними  представни-
ками польщі, Туреччини, Криму. листування з митницями, Генеральною 
військовою канцелярією, Малоросійською колегією/XVIII ст., близько 
160 спр.
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140/ф. 102/Київський гарнізонний військовий суд/справи про вій-
ськових дезертирів, крадіжку військових речей/1766–1795 рр./4 спр.

141/ф. 103/Київське поштове правління. Київська губернська поштова 
контора/1759–1782 рр./8 спр.

142/ф. 105/Київський магістрат. Київський городовий магістрат/Ак тові 
книги: грамоти, універсали, копії привілеїв, укази, виписи з актових книг, 
на підтвердження прав, наданих м. Києву; виписи з Київських гродських 
і магістратських книг і копії різних угод на землю та нерухоме майно, що 
нале жать магістрату/1701–1766 рр./7 а. к.

143/ф. 109/полковий Київський гродський суд. Київський гродський 
суд/справи про утиски рядового козацтва, міщан; про збіглих колодників/
XVIII ст./6 спр.

144/ф. 112/Козелецький підкоморський суд Київського полку/справи 
про суперечки між київськими міщанами та Києво-софійським монасти-
рем за грунти/XVIII ст./2 спр.

145/ф. 124/стародубський гродський суд/XVIII ст./28 спр.
146/ф. 133/золотоніський повітовий земський суд/справа про супе-

речки за грунти між монастирями/XVIII ст./1 спр.
147/ф. 135/Вороньківське сотенне правління переяславського полку/

XVIII ст./30 спр.
148/ф. 150/Хорольське сотенне правління/справа про утиски кріпа-

ків/XVIII ст./1 спр.
149/ф. 153/Вакуловичі/Жалувані грамоти на маєтки, купчі. справи 

про земельні суперечки/XVII–XIX ст./98 спр.
150/ф. 154/скорупи/листування членів родини з різних питань/XVII–

XIX ст./207 спр.
151/ф. 155/сулими/листування членів родини з різних питань/1643–

1818 рр./134 спр.
152/ф. 156/прикордонна комісія створена проти польського Київського 

воєводства/листування в справі прикордонних сутичок з польщею/
XVIII ст./13 спр.

153/ф. 159/сорокошицька прикордонна митниця/листування в справі 
переходу через кордон та перевезення товарів. справи про призначення та 
звільнення службовців митниці/XVIII ст./41 спр.

154/ф. 161/переяславська прикордонна митниця/справи про перехід 
через кордони і пропуск через кордон товарів/XVIII ст./43 спр.

155/ф. 162/Межигірська прикордонна митниця/листування в справі 
переходу через кордон та перевезення товарів. справи про стягнення мита/
XVIII ст./22 спр.

156/ф. 164/погорілівська прикордонна митниця/справи про перехід 
через кордон і пропуск через кордон товарів/XVIII ст./1 спр.

157/ф. 171/Києво-софійський монастир/Актова книга; суперечки 
монастиря з Києво-печерською лаврою за грунти/1719–1786 рр./1 а. к.

158/ф. 173/Києво-слупський пустинно-Миколаївський монастир/
Актові книги: копії купчих, контракти, прибутково-видаткові книги/1516–
1802 рр./5 а. к.
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159/ф. 192/Глухівський Успенський монастир/5 спр.
160/ф. 195/Макошинський покровський дівочий монастир/1 спр.
161/ф. 213/Київська казенна палата/Актові книги:описи церковних 

маєтків у Київському, Чернігівському, Новгород-сіверському намісництвах; 
інвентарі маєтків київських уніатських митрополитів/1748–1796 рр./31 а. к.

162/ф. 216/Київська палата цивільного суду Київського намісництва/
Актові книги: поточні, записові, купчі, тестаменти/1783–1796 рр./64 а. к.

163/ф. 218/Київська нижня розправа/Книга для запису вірчих 
листів/1786–1797 рр./1 а. к.

164/ф. 224/Київський губернський землемір/1782–1803 рр./14 а. к.
165/ф. 230/Київський повітовий суд/Актові книги: явки, купчі, теста-

менти/1782–1797 рр./20 а. к.
166/ф. 287/подільський губернський магістрат/Актові книги: розпо-

рядження, укази подільських намісницького і губернського правлінь/
1796 р./3 а. к.

167/ф. 314/Балтський земський повітовий суд подільської губернії/
Актові книги: поточні, записові, стемпльові/1797–1799 рр./7 а. к.

168/ф. 321/Житомирський земський повітовий суд/Актові книги:
поточні, записові, декретові; протоколи, митні тарифи. Фасцикули, ротули/
XVIII–XIX ст./14 а. к.; близько 3900 спр.

169/ф. 349/Богуславський магістрат/Актові книги: записові, поточна і 
декретові/1772–1793 рр./2 а. к.

170/ф. 351/земський суд Черкаського повіту Київської губернії/Актові 
книги: поточна і записова/1797–1798 рр./2 а. к.

171/ф. 354/Київський [земський] повітовий суд/Актові книги: поточні, 
записові; декрети, різні акти, явлені у суді/1797–1799 рр./7 а. к.

172/ф. 358/Київський головний суд/Актові книги: поточні, записові, 
стемпльові, купчі, тестаменти/1797–1799 рр./11 а. к.

173/ф. 359/Колекція документів Київської археографічної комісії/
Шляхетські та монастирські справи, боротьба селянства проти фео-
дального гніту, поширення магдебурзького права; історико-літературні 
матеріали/1369–1874 рр./понад 62% документів фонду.

174/ф. 361/Колекція “Нова серія”/Документи про приватне земле-
володіння, жалувані грамоти, декрети земських гродських і каптурових 
судів, люстрації, ревізії/XVI–XVIII ст./близько 80% документів фонду.

175/ф. 362/Колекція документів Київського історичного товариства 
Нестора-літописця/земельні справи козацької старшини та російських 
поміщиків, укази сенату підпорядкованим йому установам/XVI–XIX ст./
близько 400 спр.

176/ф. 363/Колекція “серія Б”/земельні та грошові справи шляхти 
та монастирів правобережної України (виписи з гродських книг, боргові 
заставні записи на грунти тощо); привілеї польських королів на війтівство. 
листи Б. Ю. Юсупова, О. Бутурліна, І. Рєпніна, Д. Бібікова до Київських 
генерал-губернаторів. Історико-літературні документи, серед них листи 
М. В. Гоголя, п. О. Куліша/XVI–XIX ст./157 спр.

177/ф. 371/любомирські/Майнові справи, жалувані грамоти, приві-
леї/XVI–XIX ст./150 спр.



Центральний державний історичний архів України, м. Київ

��

178/ф. 374/Каманін, історик, директор архіву/Рукописи, копії різних 
архівних матеріалів, листування/кінець XIX – початок XX ст./понад 60% 
документів фонду.

179/ф. 377/собаньські/Майнові справи/XVIII–XX ст./200 спр.
180/ф. 378/Грохольські/Майнові справи, ділове та приватне 

листування/XVI–XIX ст./понад 586 спр.
181/ф. 379/Оскерки/Майнові справи, судові, королівські декрети, 

родинне листування/XVI–XVIII ст./понад 650 спр.
182/ф. 381/Браницькі/Майнові справи, історичні документи політич-

ного і військового характеру, листування/XVI–поч. XX ст./понад 11000 спр.
183/ф. 382/професор Армашевський п. Я./XVIII–XIX ст./13 спр.
184/ф. 388/Гулевичі/XVI–XVIII ст./16 спр.
185/ф. 389, 398/Годебські (Гадебські)/XVI–XIX ст./174 спр.
186/ф. 394/Гижицькі/близько 1152 спр.
187/ф. 395/Мнишки/понад 80% документів фонду.
188/ф. 397/Вороничі/XVI–XIX ст./близько 90% документів фонду
189/Ушицький магістрат/Актові книги: записова, поточна, рішення, 

протоколи постанов, регістри справ магістратського суду/1798–1806 рр./
3 а. к.
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Центральний державний історичний 
архів України, м. Львів

1862 – 1938 рр. Регістри пергаментних грамот за 1233 – 1799 рр., складені 
І. Вагилевичем у 1862 – 1866 рр. та продовженні іншими праців-
никами Міського архіву – ЦДІАл України, ф. 52, оп. 2, спр. 1342., 
арк. 1–257.

19 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки львівського центрального дер-
жавного архіву давніх актів (зазначені довоєнна кількість фондів – 
5000 і од. зб. – 5000000, хронологічні межі документів – 1356–1939 рр., 
склад і кількість документів, вивезених в лютому 1944 р. до м. Тинця 
під Краковом) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 7–8;

31 травня 1945 р. лист начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка до 
начальника ГАУ НКВс сРсР І. І. Нікітінського про повернення 
до львова із Кракова та м. Тинця 6 вагонів документів, вивезених 
німецько-фашистськими окупантами із львівського архіву давніх 
актів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 13;

5 січня 1946 р. Дані про евакуацію документів із Кракова та м. Тинця під 
Краковом актових книг гродських і земських судів та інших документів, 
в т. ч. Метрики Юзефинської до архіву давніх актів – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 55, арк. 20;

29 серпня 1946 р. список справ філіалу ЦДІА у м. львові, втрачених в 
період тимчасової окупацї (зазначена кількість втрачених фондів – 27 
та од. зб. – 1206) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 84–85;

9 вересня 1947 р. Акт перевірки наявності і стану архівних матеріалів фонду 
“Колекція грамот на пергаменті” (із засвідчених у довоєнних описах 
723 або 720 пергаментів збереглося лише 498) – ЦДІАл України, 
справа фонду 131, арк. 1.

9 вересня 1947 р. Акт ревізії про невиявлення архівних матеріалів – ЦДІАл 
України, справа ф. 131, арк. 2–4;

10 вересня 1947 р. Історична довідка на колекцію пергаментних грамот, 
складена науковим співробітником Ю. М. Гроссманом – ЦДІАл 
України справа ф. 131, арк. 5–9.

8 квітня 2002 р. лист директора ЦДІАл Д. пельц директору УНДІАсД 
І. Матяш з повідомленням про те, що довоєнних списків фондів та 
актів про збитки в архіві не виявлено, тому скласти список втрачених 
фондів під час Другої світової війни неможливо – Діловодний архів 
відділу архівознавства УНДІАсД.
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Державний архів в Автономній  Республіці КримДержавний архів в автономній 
республіці Крим

вересень 1943 р. список архівних фондів радянського періоду, що збері-
галися в історичному архіві Криму (зазначені номери і назви фондів, 
хронологічні межі документів, обсяги у зв’язках та одиницях 
зберігання) – ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 84, арк. 2–6;

16 жовтня 1944 р. Акти про воєнні збитки Центрального державного архіву 
Кримської АРсР. – ДА АРК, ф. Р–415, оп. 1, спр. 241, 242;

 Государственные архивы Российской Федерации. Утраченные 
архивные фонды. Кн. 1. – Москва–санкт-петербург, 1999.

 Фонди дорадянського періоду

1/ф. 91/піклувальний комітет щодо іноземних поселенців, м. сімфе-
рополь Таврійської губернії.

2/ф. 184/севастопольська поштово-телеграфна контора, м. севасто-
поль Таврійської губернії.

3/ф. 270/Нейзацька лютеранська церква, селище Нейзац сімфе-
ропольського повіту Таврійської губернії.

4/ф. 272/сімферопольська римсько-католицька церква, м. сімфе-
рополь Таврійської губернії.

5/ф. 273/Керченська римсько-католицька церква, м. Керч Таврійської 
губернії.

6/ф. 274/Феодосійська римсько-католицька церква, м. Феодосія Тав-
рійської губернії.

7/ф. 275/Розентальська римсько-католицька церква, селище Розенталь 
сімферопольського повіту Таврійської губернії.

8/ф. 335/Ялтинський нотаріальний архів, м. Ялта Таврійської губернії.
9/ф. 379/Нейзацьке волосне правління, селище Нейзац сімферо-

польського повіту Таврійської губернії.
10/ф. 441/Канцелярія директора Феодосійського інституту, м. Фео-

досія Таврійської губернії.
11/ф. 451/психіатрична лікарня, м. сімферополь Таврійської губернії.
12/ф. 559/сімферопольське міське поліцейське управління, м. сім-

ферополь Таврійської губернії.
13/ф. 564/Державна ощадна каса № 3 при Джанкойському казна-

чействі, м. Джанкой Таврійської губернії.
14/ф. 584/Феодосійська по військовій повинності присутність, 

м. Феодосія Таврійської губернії.
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15/ф. 588/Керченське відділення міжнародного комерційного банку, 
м. Керч Таврійської губернії.

16/ф. 598/Керч-Єнікальська реміснича управа, м. Керч Таврійської гу-
бернії.

17/ф. 599/Корочановська управа.

Фонди радянського періоду
18/ф. Р-2/Уповноважений Народного комісаріату продовольства 

(Наркомпроду) Кримської АРсР при Ялтинському повітовому виконавчому 
комітеті рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Ялта 
Кримської АРсР.

19/ф. Р-3/Феодосійський окружний продовольчий комітет (окр-
продком) обласного продовольчого комітету (опродкому) Криму, м. Фео-
досія Кримської АРсР.

20/ф. Р-6/Керченський державний приймальний пункт Особливої 
продовольчої комісії Криму, м. Керч Кримської АРсР.

21/ф. Р-9/Ялтинська державна заготівельна контора Кримського на-
родного комісаріату продовольства, м. Ялта Кримської АРсР.

22/ф. Р-11/Євпаторійська державна заготівельна контора, м. Євпаторія 
Кримської АРсР.

23/ф. Р-14/Карасубазарська державна заготівельна контора, м. Кара-
субазар Кримської АРсР.

24/ф. Р-15/Феодосійська державна заготівельна контора, м. Феодосія 
Кримської АРсР.

25/ф. Р-18/Таврійський університет, м. сімферополь Кримської АРсР.
26/ф. Р-19/сімферопольський загальноосвітній технікум по підго-

товці в Кримський університет, м. сімферополь Кримської АРсР.
27/ф. Р-23/сімферопольський промислово-економічний технікум, 

м. сімферополь Кримської АРсР.
28/ф. Р-24/сімферопольська дитяча лікарня грибкових захворювань 

№ 2, м. сімферополь Кримської АРсР.
29/ф. Р-27/сімферопольський районно-міський відділ охорони здо-

ров’я (райміськздоров), м. сімферополь Кримської АРсР.
30/ф. Р-32/Чавунно-ливарний і механічний завод промислово-коо-

перативної артілі “Індустрія” м. сімферополь Кримської АРсР.
31/ф. Р-35/Управління групами комунальних будинків, м. сімферо-

поль Кримської АРсР.
32/ф. Р-36/сімферопольський завод-школа ім. 2-ї п’ятирічки, м. сім-

ферополь Кримської АРсР.
33/ф. Р-39/Євпаторійське агентство Кримської районної торговельної 

контори зі збуту цукру, м. Євпаторія Кримської АРсР.
34/ф. Р-44/Кримський державний силікатно-промисловий трест 

(Кримсилікаттрест), м. сімферополь Кримської АРсР.
35/ф. Р-54/Алуштинська спорудна контора Кримського комунального 

будівельного тресту (Кримкомунбуд), м. Алушта Кримської АРсР.
36/ф. Р-55/Керченське відділення Кримського комунального будівель-

ного тресту (Кримкомунбуд), м. Керч Кримської АРсР.
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37/ф. Р-56/Уповноважений по Феодосійському району Кримського 
комунального будівельного тресту (Кримкомунбуд), м. Феодосія Кримської 
АРсР.

38/ф. Р-57/Кримський трест Всесоюзного об’єднання з розведення, 
заготівлі, переробки, постачання внутрішнього ринку й експорту лікарської 
технічної сировини (ліктехсиров), м. сімферополь Кримської АРсР.

39/ф. Р-58/Управління уповноваженого Кримської ради народного 
господарства (КРНГ) по Джанкойському району, м. Джанкой Кримської 
АРсР.

40/ф. Р-59/Кримська обласна комісія з виявлення, обліку, збору, 
вилученню, збереженню безгосподарного трофейного майна (Кримкомбез-
госп), м. сімферополь, Крим.

41/ф. Р-61/Кримська обласна державна будівельна контора, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

42/ф. Р-64/Управління уповноваженого Кримської ради народного 
господарства (КРНГ) по Ялтинському району, м. Ялта Кримської АРсР.

43/ф. Р-65/Управління уповноваженого Центральної ради народного 
господарства Кримської АРсР. (ЦРНГ Криму) по Євпаторійському району,  
м. Євпаторія Кримської АРсР.

44/ф. Р-67/Управління Кримських водних вишукувань, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

45/ф. Р-68/Управління Кримського водного господарства (Крим-
водгосп), м. сімферополь Кримської АРсР.

46/ф. Р-74/9-й державний шкіряний завод, м. Карасубазар Кримської 
АРсР.

47/ф. Р-76/Ялтинське представництво Уповноваженого Народного 
комісаріату зовнішньої торгівлі сРсР по Криму (Уповнаркомзовнішторгу), 
м. Ялта Кримської АРсР.

48/ф. Р-77/севастопольський 1-й товарообмінний пункт державної 
торгівлі, м. севастополь Кримської АРсР. 

49/ф. Р-78/сімферопольський товарообмінний пункт Уповноваженого 
Народного комісаріату зовнішньої торгівлі сРсР по Криму (Уповнарком-
зовнішторгу), м. сімферополь Кримської АРсР.

50/ф. Р-79/Євпаторійське відділення державної торгівлі Кримської 
обласної контори державної торгівлі, м. Євпаторія Кримської АРсР.

51/ф. Р-81/Керченське представництво управління Уповнова-
женого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі по Криму (Упов-
наркомзовнішторгу), м. Керч Кримської АРсР.

52/ф. Р-85/севастопольська контора Кримського обласного відділення 
державної торгівлі, м. севастополь Кримської АРсР.

53/ф. Р-86/ліквідаційне бюро Ради Народних Комісарів Криму, 
м. Москва.

54/ф. Р-87/3-я державна тютюнова фабрика “звільнена праця”, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

55/ф. Р-88/4-а державна фабрика “профінтерн”, м. сімферополь 
Кримської АРсР.
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56/ф. Р-90/Кримський тютюновий трест (Кримтютюнтрест), м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

57/ф. Р-92/Тютюнова фабрика Кримськотатарського сільськогоспо-
дарського товариства “Ширкет”, м. сімферополь Кримської АРсР.

58/ф. Р-96/Начальник служби лісових заготівель південних залізниць 
по Мелітопольському району, м. Мелітополь запорізької області.

59/ф. Р-97/Уповноважений Кримського паливного товариства на 
Чорноморському узбережжі “Кримдержпаливо”.

60/ф. Р-102/сімферопольський лісовий склад, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

61/ф. Р-104/Кримська контора Всесоюзного державного акціонерного 
товариства “Радгоспхліб”, м. сімферополь Кримської АРсР.

62/ф. Р-107/Кримська контора Центроспілки споживчих товариств, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

63/ф. Р-108/Кримсько-українське відділення Всесоюзного акціонер-
ного товариства “Вовна” м. сімферополь Кримської АРсР.

64/ф. Р-110/сімферопольське відділення Всеросійського текстиль-
ного синдикату В.Т.с., м. сімферополь Кримської АРсР.

65/ф. Р-111/сімферопольський магазин  акціонерного товариства для 
торгівлі  текстильними виробами (Текстильторг), м. сімферополь Кримської 
АРсР.

66/ф. Р-112/Кримське пайове товариство народного харчування 
(Кримнархарч)/Місце знаходження не встановлено.

67/ф. Р-113/Кримське відділення акціонерного товариства з обслу-
говування державної промисловості і транспорту (АТпТ), м. сімферополь 
Кримської АРсР.

68/ф. Р-118/Карасубазарська районна контора Кримської контори 
центральної спілки споживчих товариств, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

69/ф. Р-120/Мелітопольська агентура Центральної спілки споживчих 
товариств, м. Мелітополь запорізької області.

70/ф. Р-121/севастопольське відділення Кримської обласної контори 
Центральної спілки споживчих товариств, м. севастополь Кримської 
АРсР.

71/ф. Р-124/Ялтинське відділення Всеросійської центральної спілки 
споживчих товариств, м. Ялта Кримської АРсР.

72/ф. Р-125/Євпаторійська агентура Всеросійської центральної спі-
лки споживчих товариств, м. Євпаторія Кримської АРсР.

73/ф. Р-126/Радянське господарство “Бештерек”, сімферопольський 
район Кримської АРсР.

74/ф. Р-127/Кримське торговельне представництво південно-хімічного 
тресту “Хімвугілля”, м. сімферополь Кримської АРсР.

75/ф. Р-128/Уповноважений Всеукраїнського спорудного управління 
в Криму акціонерного товариства “стандартбуд”, м. Ялта Кримської АРсР.

76/ф. Р-129/Управління Кримської державної борошномельної про-
мисловості (Криммельтрест), м. сімферополь Кримської АРсР.
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77/ф. Р-130/Булганакський сільський комітет товариства взаємо-
допомоги, селище Булганак сімферопольського району Кримської АРсР.

78/ф. Р-131/правління Кримського змішаного акціонерного товари-
ства виробництва вантажно-розвантажувальних робіт (Кримнавантаження), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

79/ф. Р-132/сімферопольська товарна біржа, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

80/ф. Р-133/Ремонтно-будівельна артіль інвалідів “Інстро” при 
Народному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

81/ф. Р-134/Кримське районне відділення Центрального управління 
військово-промисловими і сільськогосподарськими підприємствами Криму 
(Цувійскпромгосп), м. сімферополь Кримської АРсР.

82/ф. Р-141/Опікунський стіл при Адміністративному управлінні 
Центрального виконавчого комітету рад робітничих, селянських, черво-
ноармійських і червонофлотських депутатів Кримської АРсР. (КримЦВК), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

83/ф. Р-142/Таврійська контора державного хлібного бюро, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

84/ф. Р-143/Таврійський губернський земський притулок, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

85/ф. Р-145/Управління Всекримського фотокіно, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

86/ф. Р-146/Транспортне споживче товариство залізниць Криму 
(Крим Тс), м. сімферополь Кримської АРсР.

87/ф. Р-147/Будинок відпочинку в Алупці-сарі правління Уральського 
гірничозаводського синдикату (Уралмет), селище Алупка Ялтинського 
району Кримської АРсР.

88/ф. Р-148/Кримське відділення видавництва “Комуніст”, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

89/ф. Р-154/Народний суд 4-ї дільниці Євпаторійського району, м. Єв-
паторія Кримської АРсР.

90/ф. Р-155/Народний суд 5-ї дільниці Євпаторійського району, м. Єв-
паторія Кримської АРсР.

91/ф. Р-156/Народний суд 1-ї дільниці Ялтинського судового округу, 
м. Ялта Кримської АРсР.

92/ф. Р-170/Народний суддя 2-ї дільниці сімферопольського округу, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

93/ф. Р-171/Народний суддя 4-ї дільниці сімферопольського судового 
округу, м. сімферополь Кримської АРсР.

94/ф. Р-172/Народний суд 5-ї дільниці при Революційному комітеті, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

95/ф. Р-182/сімферопольське торговельне відділення державного 
тресту гумової промисловості (Гумтрест), м. сімферополь Кримської 
АРсР.

96/ф. Р-183/2-а сімферопольська об’єднана 9-річна школа 1-го та 2-го 
ступенів, м. сімферополь Кримської АРсР.
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97/ф. Р-184/Центральний аптечний склад при Народному комісаріаті 
охорони здоров’я (Наркомздоров) Кримської АРсР, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

98/ф. Р-185/промислово-кооперативна артіль з виготовлення ко-
робок, гільз, кульків і цигаркового паперу в книжечках (папкартонаж), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

99/ф. Р-186/промислово-кооперативна артіль “стамбул” по виготов-
ленню тютюнових виробів, м. сімферополь Кримської АРсР.

100/ф. Р-187/сімферопольська міська бойня худоби, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

101/ф. Р-188/Уповноважений державного об’єднання зернових ра-
дянських господарств Кримської АРсР. (зернотрест), м. сімферополь 
Кримської АРсР.

102/ф. Р-189/сімферопольська промислово-кооперативна виробнича 
артіль “Кооптруд” ковбасно-коптильного і засолювального виробництва, 
м. сімферополь.

103/ф. Р-190/промислово-кооперативна виробнича артіль “Кун-
Догди” по виготовленню сільськогосподарських виробів, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

104/ф. Р-192/промислово-кооперативна артіль переробно-налагоджу-
вальна й утильно-пошивна “Відродження”, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

105/ф. Р-193/9-а Радянська 7-річна школа, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

106/ф. Р-194/Кримська трудова артіль залізничних носіїв і вантаж-
ників, ст. сімферополь, м. сімферополь Кримської АРсР.

107/ф. Р-196/сімферопольська промислово-виробнича артіль (дерево-
обробників) “Червона тара” з виготовлення тари, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

108/ф. Р-197/промислово-кооперативна виробнича артіль “Крим-
харчвироб” з виготовлення харчових виробів – солі, кави, перцю та ін., 
м. сімферополь Кримської АРсР.

109/ф. Р-198/промислово-кооперативне товариство “Кримвинодар” з 
виготовлення виноградного вина, м. сімферополь Кримської АРсР.

110/ф. Р-199/Уповноважений технічного нагляду державного об’єд-
нання зернових радянських господарств Криму (зернотрест), м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

111/ф. Р-201/Контора начальника 10-ї дільниці служби шляхів пів-
денних залізниць, м. сімферополь Кримської АРсР.

112/ф. Р-202/Кримське відділення Всеукраїнського акціонерного 
товариства торгівлі (Вакот), м. сімферополь Кримської АРсР.

113/ф. Р-203/Уповноважений по трудових колективах при Народному 
комісаріаті праці Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

114/ф. Р-204/Канцелярія начальника дільниці Кримських шосе, 
м. Ялта Кримської АРсР.

115/ф. Р-205/1-а дорожня ділянка Кримського окружного управління 
місцевого транспорту, м. севастополь Кримської АРсР.
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116/ф. Р-206/2-а дистанція підвідділу робіт Кримських шосейних 
доріг, м. Ялта Кримської АРсР.

117/ф. Р-207/3-я дорожня ділянка Кримських шосейних доріг 
Кримського округу місцевого транспорту, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

118/ф. Р-208/Канцелярія начальника 4-ї дистанції Кримських шо-
сейних доріг, м. Алушта Кримської АРсР.

119/ф. Р-209/правління сімферопольського об’єднання трудових 
колективів і підприємств при комітеті Біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

120/ф. Р-210/Карасубазарський  кінотеатр ім. Фрунзе, м. Карасубазар 
Кримської АРсР.

121/ф. Р-211/Ялтинське відділення сільськогосподарського банку, 
м. Ялта Кримської АРсР.

122/ф. Р-212/Феодосійське відділення Кримського сільськогос-
подарського банку, м. Феодосія Кримської АРсР.

123/ф. Р-213/Джанкойське відділення Кримського сільськогоспо-
дарського банку, м. Джанкой Кримської АРсР.

124/ф. Р-214/Керченське агентство Кримського сільськогосподарсь-
кого банку, м. Керч Кримської АРсР.

125/ф. Р-215/саблинське кредитно-сільськогосподарське товариство, 
селище сабли сімферопольського району Кримської АРсР.

126/ф. Р-216/Мазанське сільськогосподарське кредитне товариство 
“Червоний орач”, селище Мазанка сімферопольського району Кримської 
АРсР.

127/ф. Р-217/сімферопольське грецьке товариство взаємодопомоги, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

128/ф. Р-218/сімферопольське караїмське товариство “Взаємодо-
помога”, м. сімферополь Кримської АРсР.

129/ф. Р-220/сімферопольська контора першого акціонерного транс-
портного товариства “Транспорт”, м. сімферополь Кримської АРсР.

130/ф. Р-222/Кримський сільськогосподарський банк, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

131/ф. Р-223/Євпаторійське відділення Кримського сільськогос-
подарського банку, м. Євпаторія Кримської АРсР.

132/ф. Р-224/Управління автотранспортом південних залізниць 
Криму (Кримкурсо), м.сімферополь Кримської АРсР.

133/ф. Р-226/севастопольський посівний комітет, м. севастополь 
Кримської АРсР.

134/ф. Р-228/Кримське тютюнове промислово-кооперативне товари-
ство “Мурсал”, м. сімферополь Кримської АРсР.

135/ф. Р-229/1-й комітет взаємодопомоги голодуючим при Народ-
ному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

136/ф. Р-230/2-й комітет взаємодопомоги голодуючим при Народ-
ному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.
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137/ф. Р-231/3-й комітет взаємодопомоги голодуючим при Народ-
ному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

138/ф. Р-233/5-й комітет взаємодопомоги голодуючим при Народ-
ному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

139/ф. Р-235/сімферопольський 7-й районний комітет взаємодопо-
моги голодуючим при Народному комісаріаті соціального забезпечення  
Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

140/ф. Р-236/сімферопольський 8-й районний комітет взаємодо-
помоги голодуючим при Народному комісаріаті соціального забезпечення 
Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

141/ф. Р-237/сімферопольський 9-й районний комітет взаємодопо-
моги голодуючим при Народному комісаріаті соціального забезпечення 
Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

142/ф. Р-240/12-й комітет взаємодопомоги голодуючим при Народ-
ному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

143/ф. Р-241/10-й і 11-й об’єднаний комітет взаємодопомоги при 
Народному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

144/ф. Р-242/4-й і 6-й об’єднаний комітет взаємодопомоги при 
Народному комісаріаті соціального забезпечення Кримської АРсР, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

145/ф. Р-244/Бахчисарайський громадський виконавчий комітет, 
м. Бахчисарай Таврійської губернії.

146/ф. Р-246/Кримське відділення Акціонерного товариства з під-
готовки робочої й організаторської сили й установці робіт на підприємствах 
(Установка), м. сімферополь Кримської АРсР.

147/ф. Р-248/Кримське кооперативне товариство по збору, сушінню, 
культурі і переробці лікарських технічних запашних і декоративних рослин 
і нових культур (Кримфлора), м. сімферополь Кримської АРсР.

148/ф. Р-249/Євпаторійський навчально-будівельний пункт Кримсь-
кого відділення Акціонерного товариства з підготовки робочої й орга-
нізаторської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

149/ф. Р-250/Карасубазарський навчально-будівельний пункт Крим-
ського відділення Акціонерного товариства по підготовці робочої й 
організаторської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. Карасубазар Кримської АРсР.

150/ф. Р-251/Армянський навчально-будівельний пункт Кримського 
відділення Акціонерного товариства підготовки робочої й організатор-
ської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), м. Армянськ 
Кримської АРсР.

151/ф. Р-252/Феодосійський навчально-будівельний пункт Крим-
ського відділення Акціонерного товариства з підготовки робочої й 
організаторської сили і установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. Феодосія Кримської АРсР.
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152/ф. Р-253/сімферопольський навчально-будівельний пункт Крим-
ського відділення Акціонерного товариства по підготовці робочої й 
організаторської сили і установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

153/ф. Р-254/севастопольський навчально-будівельний пункт Крим-
ського відділення Акціонерного товариства по підготовці робочої й 
організаторської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. севастополь Кримської АРсР.

154/ф. Р-255/Керченський навчально-будівельний пункт Кримського 
відділення Акціонерного товариства по підготовці робочої й організа-
торської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), м. Керч 
Кримської АРсР.

155/ф. Р-256/Бахчисарайський навчально-будівельний пункт Крим-
ського відділення Акціонерного товариства з підготовки робочої й 
організаторської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), 
м. Бахчисарай Кримської АРсР.

156/ф. Р-257/Джанкойський навчально-будівельний пункт Кримсь-
кого відділення Акціонерного товариства з підготовки робочої й організа-
торської сили й установці робіт на підприємствах (Установка), м. Джанкой 
Кримської АРсР.

157/ф. Р-259/сімферопольська міська станція південних залізниць, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

158/ф. Р-260/Керченська міська станція південних залізниць, м. Керч 
Кримської АРсР.

159/ф. Р-261/Євпаторійська міська станція південних залізниць, 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

160/ф. Р-262/сакська міська станція південних залізниць, селище 
саки Кримської АРсР.

161/ф. Р-263/Алуштинська міська станція південних залізниць, 
м. Алушта Кримської АРсР.

162/ф. Р-264/Гурзуфська міська станція південних залізниць, селище 
Гурзуф Кримської АРсР.

163/ф. Р-265/Бахчисарайська міська станція південних залізниць, 
м. Бахчисарай Кримської АРсР.

164/ф. Р-267/Кримська контора лісових складів Українського лісо-
промислового товариства (Українліс), м. сімферополь Кримської АРсР.

165/ф. Р-268/сімферопольське відділення Акціонерного товариства 
торгівлі текстильними виробами (Текстильторг), м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

166/ф. Р-269/сімферопольський роздрібний магазин № 91 Акціо-
нерного товариства торгівлі текстильними виробами (Текстильторг), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

167/ф. Р-270/Роздрібний магазин № 90 Акціонерного товариства 
торгівлі текстильними виробами (Текстильторг), м. севастополь Кримської 
АРсР.

168/ф. Р-271/Керченський пенько-джутовий магазин № 89 Акці-
онерного товариства торгівлі текстильними виробами (Текстильторг), 
м. Керч Кримської АРсР.
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169/ф. Р-272/Трудовий колектив швейного виробництва “Швейник” 
об’єднаних колективів при сімферопольському комітеті біржі праці, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

170/ф. Р-273/Трудовий колектив народного харчування (Нархарч) 
при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

171/ф. Р-274/Меблево-столярна фабрика ім. степана Халтуріна (Тру-
довий колектив), м. сімферополь Кримської АРсР.

172/ф. Р-275/Трудовий колектив “Хлібофураж” при Народному ко-
місаріаті праці Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

173/ф. Р-276/Трудовий колектив “Бюро доручень” при комітеті 
посередницьких бюро Народного комісаріату праці Кримської АРсР., 
м. сімферополь Кримської АРсР.

174/ф. Р-277/Трудовий колектив кіосків і магазинів при сімферо-
польському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

175/ф. Р-278/Колектив безробітних електромонтерів при Народному 
комісаріаті праці Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

176/ф. Р-279/Трудовий колектив безробітних слюсарів-механіків при 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

177/ф. Р-282/Трудовий колектив “Електрозв’язок” при сімфе-
ропольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

178/ф. Р-283/Трудовий колектив гільзового виробництва “Енергія” 
при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

179/ф. Р-284/Хімічне виробництво “Червона зірка” при об’єднанні 
трудових колективів і підприємств сімферопольського комітету біржі 
праці,  м. сімферополь Кримської АРсР.

180/ф. Р-285/Виробничий колектив “Метал” при сімферопольсь-
кому комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

181/ф. Р-286/Трудовий колектив безробітних шевців при сімферо-
польському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

182/ф. Р-287/сарабузський канатний завод трудового колективу 
“Текстиль”, селище сарабуз Євпаторійського району Кримської АРсР.

183/ф. Р-288/Трудовий колектив зубних лікарів і техніків при 
сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

184/ф. Р-289/Трудовий колектив “Драма” при сімферопольському 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

185/ф. Р-290/Трудовий колектив “перукар” об’єднання підприємств 
і колективів при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

186/ф. Р-292/Трудовий колектив “Масове виробництво” об’єднання 
підприємств і колективів при сімферопольському комітеті біржі праці, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

187/ф. Р-293/Трудовий колектив “Трудовий Жовтень” карамельного 
виробництва при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

188/ф. Р-294/Трудовий колектив “Квасовар” (виробництво фруктових 
вод) при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.
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189/ф. Р-295/Колектив шкіряного виробництва “Кизил-Конджи” 
об’єднання трудових колективів, м. Бахчисарай Кримської АРсР.

190/ф. Р-296/Трудовий колектив “ларьок” (продаж тютюнових виро-
бів) при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

191/ф. Р-297/Трудовий колектив “Дроворуб” при сімферопольському 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

192/ф. Р-298/Трудовий колектив безробітних з випічки маци “Маце-
пекарня” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

193/ф. Р-299/Трудовий колектив “Городник” при сімферопольському 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

194/ф. Р-300/Трудовий колектив “Шорник” при сімферопольському 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

195/ф. Р-301/Трудовий колектив “Кінних ковалів” об’єднання колек-
тивів при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

196/ф. Р-302/Трудовий колектив “Нархарч” (Джанкойського) комітету 
біржі праці, м. Джанкой Кримської АРсР.

197/ф. Р-303/Трудовий колектив “схід” при сімферопольському ко-
мітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

198/ф. Р-304/Трудовий колектив “Каретних ковалів” при сімфе-
ропольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

199/ф. Р-305/Трудовий колектив прального виробництва “сніжинка”, 
м. Джанкой Кримської АРсР.

200/ф. Р-306/Трудовий колектив пошивної майстерні “Одеяльщик” 
при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

201/ф. Р-307/Трудовий колектив “світоч” (палітурно-коробкове, куль-
кове виробництво) об’єднання колективів при сімферопольському комітеті 
біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

202/ф. Р-308/Колектив оббійно-матрацного виробництва “Обой-
матрац” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

203/ф. Р-309/Виробничий колектив по ремонту сільськогосподар-
ських машин і знарядь “Молот” при сімферопольському комітеті біржі 
праці, м. Карасубазар Кримської АРсР.

204/ф. Р-310/Колектив пряникового і бубличного виробництва “схід” 
при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

205/ф. Р-311/Трудовий колектив кондитерського виробництва “Кон-
дитер” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

206/ф. Р-312/Трудовий колектив “Бляхар” при  сімферопольському 
комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

207/ф. Р-313/Колектив виробництва газованих-фруктових вод і квасу 
“сууксу” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.
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208/ф. Р-314/Трудовий колектив з виробництва галантерейних, 
шкіряних виробів і шнурків “Шнурок” при сімферопольському комітеті 
біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

209/ф. Р-315/Трудовий колектив кондитерського виробництва “Хар-
човик” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

210/ф. Р-316/Трудовий колектив прального виробництва “пральник” 
при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

211/ф. Р-317/Трудовий колектив взуттєвого виробництва “Якість” при 
сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

212/ф. Р-318/Колектив безробітних тютюнників тютюнової фаб-
рики “Червоний Крим” при сімферопольському комітеті біржі праці, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

213/ф. Р-319/Трудовий колектив “Бюро обслуговування” при сім-
феропольському комітеті біржі праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

214/ф. Р-320/Трудовий колектив “Навантаження” (вантажників) 
об’єднання колективів при сімферопольському комітеті біржі праці, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

215/ф. Р-321/Колектив валяльно-повстяного, шорно-постільного ви-
робництва і клеєварні “Утильком” при сімферопольському комітеті біржі 
праці, селище Бор-Чокрак сімферопольського району Кримської АРсР.

216/ф. Р-322/Колектив чоботарно-пошивочної майстерні “Утиль-
взуття” при сімферопольському комітеті біржі праці, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

217/ф. Р-323/Кооперативно-промислова виробнича ковбасна артіль 
“Кущ-продукт”,  м. сімферополь Кримської АРсР.

218/ф. Р-324/Кооперативно-промислово - виробнича артіль “Іскра” з 
виготовлення будівельного матеріалу, селище Шунхук сімферопольського 
району Кримської АРсР.

219/ф. Р-325/промислово-кооперативна виробнича артіль “спец” з 
випалювання деревного вугілля, з рубання і заготівлі дров, селище сабли 
сімферопольського району Кримської АРсР.

220/ф. Р-326/промислово-виробнича кооперативна артіль “Червона 
зірка” з виготовлення цегли і черепиці, селище Карасан сімферопольського 
району Кримської АРсР.

221/ф. Р-327/сімферопольська виробнича кооперативна артіль ко-
вальського промислу “Бідняк”, м. сімферополь Кримської АРсР.

222/ф. Р-328/промислово-виробнича кооперативна артіль “перла-
мутр” з виготовлення перламутрових гудзиків, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

223/ф. Р-329/промислово-виробнича кооперативна артіль “Гурзуф” з 
виготовлення оцту, охолоджених напоїв і медку, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

224/ф. Р-335/сімферопольський повітовий продовольчий комітет 
(повпродком) обласного продовольчого комітету Криму, м.  сімферополь 
Кримської АРсР.
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225/ф. Р-337/севастопольська комісія зі справ музеїв і охорони 
пам’ятників мистецтва і старовини, м. севастополь Кримської АРсР.

226/ф. Р-338/Бахчисарайський районний комітет допомоги голод-
уючим, м. Бахчисарай Кримської АРсР.

227/ф. Р-339/сімферопольський комбінат робочої освіти при 
народному комісаріаті комунального господарства Кримської АРсР. 
(Кримнаркомгосп), м. сімферополь Кримської АРсР.

228/ф. Р-342/промислова кооперативна артіль “Гігієна”, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

229/ф. Р-343/Айбарське поштово-телеграфне відділення, селище Ай-
бари лариндорфського району Кримської АРсР.

230/ф. Р-348/судакська державна заготівельна контора, селище судак 
судацького району Кримської АРсР.

231/ф. Р-349/старо-Кримська районна заготівельна контора, м. ста-
рий Крим Кримської АРсР.

232/ф. Р-350/статистичне бюро при Євпаторійському повітовому 
революційному комітеті, м. Євпаторія, Кримської АРсР.

233/ф. Р-358/Кримський відділ Управління південних залізниць, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

234/ф. Р-360/промислова кооперативна артіль “Роговик” з виго-
товлення рогових виробів, м. сімферополь Кримської АРсР.

235/ф. Р-364/севастопольська поштово-телеграфна контора, м. сева-
стополь Кримської АРсР.

236/ф. Р-365/Відділ соціального забезпечення при Кримському рево-
люційному  комітеті (Кримревкомі), м. сімферополь Кримської АРсР.

237/ф. Р-367/севастопольське представництво Українського акціо-
нерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), м. севастополь 
Кримської АРсР.

238/ф. Р-368/Ялтинське відділення комерційної агенції Українського 
акціонерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), м. Ялта 
Кримської АРсР.

239/ф. Р-369/Бахчисарайське представництво Українського акціо-
нерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), м. Бахчиса-
рай Кримської АРсР.

240/ф. Р-370/Феодосійське представництво комерційної агенції Укра-
їнського акціонерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), 
м. Феодосія Кримської АРсР.

241/ф. Р-371/Євпаторійське представництво Кримської контори 
Українського акціонерного товариства повітряних сполучень (Укрповітря-
шлях), м. Євпаторія Кримської АРсР.

242/ф. Р-372/Керченське представництво Кримської контори Україн-
ського акціонерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), 
м. Керч Кримської АРсР.

243/ф. Р-373/Кримське відділення комерційного агентства Акціо-
нерного товариства повітряних сполучень (Укрповітряшлях), м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.
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244/ф. Р-374/сімферопольський центральний Робітничий кооператив 
“Товариш”, м. сімферополь Кримської АРсР.

245/ф. Р-375/Кримське відділення 1-го українського пайового 
товариства “Навантаження”, м. сімферополь Кримської АРсР.

246/ф. Р-377/Феодосійський повітовий земський комітет, м. Феодосія 
Таврійської губернії.

247/ф. Р-381/Центральний навчальний пункт з підготовки авто-
робітників і металістів Кримського відділення акціонерного товариства 
з підготовки робочої й організаторської сили й установці робіт на 
підприємствах (Установка), м. сімферополь Кримської АРсР.

248/ф. Р-382/сарабузське відділення поштово-телеграфної контори, 
селище сарабуз сімферопольського району Кримської АРсР.

249/ф. Р-385/Московське представництво Кримського обласного від-
ділення державної торговельної та імпортно-експортної контори (Держторг), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

250/ф. Р-386/Карасубазарська агенція Кримського обласного від-
ділення державної  торговельної та імпортно-експортної контори (Держторг), 
м. Карасубазар Кримської АРсР.

251/ф. Р-387/Кримське районне відділення кишкової контори 
Держторга (Кримкишпромторг), м. сімферополь Кримської АРсР.

252/ф. Р-389/сейтлерський заготівельний пункт Кримського Держа-
вного заготівельного виробничо-експортно-імпортного акціонерного товари-
ства (Держторг), селище сейтлер сейтлерського району Кримської АРсР.

253/ф. Р-394/Кримська контора Державного сільськогосподарського 
меліоративно-будівельного тресту (Кримдержсільмеліораттрест), м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

254/ф. Р-395/Євпаторійський заготівельний пункт Кримського держа-
вного заготівельного виробничо-експортно-імпортного акціонерного това-
риства (Держторг), м. Євпаторія Кримської АРсР.

255/ф. Р-396/Феодосійське відділення Акціонерного товариства 
Кримської державної торгівлі (Держторг), м. Феодосія Кримської АРсР.

256/ф. Р-398/Галантерейно-трикотажне галузеве об’єднання Цент-
ральної спілки споживчих товариств, м. сімферополь Кримської АРсР.

257/ф. Р-399/Управління Кримського лінійного відділу залізниць 
південного округу шляхів сполучення, м. сімферополь Кримської АРсР.

258/ф. Р-402/Кримська інспекція державного бракеражу будівельних 
матеріалів мінерального походження (Держбудбракераж), м. сімферополь 
Кримської АРсР.

259/ф. Р-406/Робітничий факультет ім. К. А. Тімірязєва, м. севасто-
поль Кримської АРсР.

260/ф. Р-408/сімферопольське міське санітарне бюро,  м. сімферо-
поль, Кримської АРсР.

261/ф. Р-411/Надзвичайна трійка по боротьбі з хабарництвом на 
залізниці, м. сімферополь Кримської АРсР.

262/ф. Р-414/Кримська контора уповноваженого Всесоюзного дер-
жавного тресту з будівництва в горомадському секторі сільського господар-
ства (Радгоспбуд), м. сімферополь Кримської АРсР.
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263/ф. Р-417/промислово-кооперативна артіль “Фармтруд” з виро-
бництва предметів сангігієни, м. сімферополь Кримської АРсР.

264/ф. Р-420/8-а радянська хірургічна лікарня, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

265/ф. Р-422/сімферопольське вище початкове жіноче училище, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

266/ф. Р-424/Уповноважений трійки з навчання кочегарів при 
Державному енергетичному управлінні по Кримському району, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

267/ф. Р-425/Трудова колонія дітей сиріт, біженців ім. Мозуркевича, 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

268/ф. Р-430/Кримське кооперативне бакалійно-гастрономічне галу-
зеве об’єднання при Кримській (республіканській) спілці споживчих това-
риств (Кримсоюзі), м. сімферополь Кримської АРсР.

269/ф. Р-431/Джанкойське районне відділення Кримського управ-
ління видовищними підприємствами (УВп), м. Джанкой Кримської АРсР.

270/ф. Р-433/Євпаторійське відділення Кримського управління видо-
вищними підприємствами (УВп), м. Євпаторія Кримської АРсР.

271/ф. Р-434/Ялтинське відділення Кримського управління видо-
вищними підприємствами (УВп), м. Ялта Кримської АРсР.

272/ф. Р-435/Кінотеатр “Червоний перекоп” Кримського управління 
видовищними підприємствами (УВп), м. Армянськ Джанкойського району 
Кримської АРсР.

273/ф. Р-436/Кримський державний драматичний театр, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

274/ф. Р-438/Театрально-художнє об’єднання (ТХОс) при відділі 
народної освтіти, м. сімферополь Кримської АРсР.

275/ф. Р-443/Феодосійська Рада народного господарства (Раднар-
госп), м. Феодосія Кримської АРсР.

276/ф. Р-450/Кримська селянська спілка, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

277/ф. Р-452/Торговельно-комісійна контора “Кримпосередник” сім-
феропольського об’єднання колективів і підприємств при комітеті біржі 
праці, м. сімферополь Кримської АРсР.

278/ф. Р-461/сімферопольська промислово-кооперативна артіль фото-
графів “Фототрудівник”, м. сімферополь Кримської АРсР.

279/ф. Р-464/сімферопольська районно-міська каса соціального стра-
хування (страхкаса), м. сімферополь Кримської АРсР.

280/ф. Р-465/сімферопольська Новиковська община Російського това-
риства Червоного Хреста, м. сімферополь Кримської АРсР.

281/ф. Р-467/Кримська закупівельна і торговельна контора Москов-
ської торговельної контори (Мосзакупторг), м. сімферополь Кримської 
АРсР.

282/ф. Р-469/Артіль інвалідів “1-го Травня” швейно-взуттєво-
трикотажно-ремонтна кооперативно-виробнича, м. сімферополь Кримської 
АРсР.
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283/ф. Р-470/Гірсько-промислово-кооперативне товариство з видо-
бутку й обробки нерудних корисних копалин (Кримнеруд), ст. Інкерман, 
м. севастополь Кримської АРсР. 

284/ф. Р-471/Феодосійське об’єднання видовищних підприємств 
(ОВп), м. Феодосія Кримської АРсР.

285/ф. Р-472/Кримська обласна контора Всесоюзного плодоовоче-
вого об’єднання (союзплодоовоч), м. сімферополь Кримської АРсР.

286/ф. Р-474/севастопольський народний університет, м. севасто-
поль Кримської АРсР.

287/ф. Р-476/сімферопольська міська житлова примирлива камера, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

288/ф. Р-477/Товариство видавничої справи “південні відомості”, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

289/ф. Р-483/Уповноважений Народного комісаріату важкої проми-
словості по Криму, м. сімферополь Кримської АРсР.

290/ф. Р-484/Кримський державний трест вівчарських радгоспів 
(Кримовівчартрест), м. сімферополь Кримської АРсР.

291/ф. Р-488/Булганакське відділення поштово-телеграфної контори, 
селище Булганак сімферопольського району Кримської АРсР.

292/ф. Р-499/Феодосійський державний банк, м. Феодосія Кримської 
АРсР.

293/ф. Р-501/Керченська поштово-телеграфна контора, м. Керч Крим-
ської АРсР.

294/ф. Р-502/Уповноважений Всесоюзного об’єднання з заготівлі і 
переробки експортної сировини (союззаготекспорт) по Криму, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

295/ф. Р-503/Ново-симеїзське радянське господарство с. симеїз 
Ялтинського району Кримської АРсР.

296/ф. Р-504/Кримська рада товариства друзів нового алфавіту “Геть 
неписемність”, м. сімферополь Кримської АРсР.

297/ф. Р-505/Кримський каракулівницький трест, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

298/ф. Р-506/Кримське товариство допомоги пролетарському сту-
дентству, м. сімферополь Кримської АРсР.

299/ф. Р-509/Управління уповноваженого робітничого постачання 
Народного комісаріату важкої промисловості, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

300/ф. Р-510/Кримська спілка мисливців, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

301/ф. Р-514/промислово-кооперативне товариство-їдальня “Ермі-
таж”, м. сімферополь Кримської АРсР.

302/ф. Р-518/Управління радянського господарства “Алупка”, 
м. Алупка Кримської АРсР.

303/ф. Р-519/Кримське бюро рекламно-видавничої і комерційної 
агенції “зв’язок”, м. сімферополь Кримської АРсР.

304/ф. Р-521/Кримське представництво Акціонерного товариства 
“Аркос”, м. севастополь Кримської АРсР.
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305/ф.  Р-522/Акціонерне товариство з постачання держпромисловості 
і транспорту (АТпТ), м. Керч Кримської АРсР.

306/ф. Р-523/6-а трудова радянська семирічна школа, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

307/ф. Р-525/сімферопольське повітове статистичне бюро при сімфе-
ропольському повітовому революційному комітеті (повітревком), м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

308/ф. Р-528/Кримська судова палата, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

309/ф. Р-530/Таврійське статистичне бюро при Комісаріаті земле-
робства, м. сімферополь Кримської АРсР.

310/ф. Р-548/Ак-Мечетське поштово-телеграфне відділення, селище 
Ак-Мечеть Євпаторійського району Кримської АРсР.

311/ф. Р-549/севастопольський ремонтно-артилерійський завод, 
м. севастополь Кримської АРсР.

312/ф. Р-552/п’ята дорожня дистанція Кримських шосе, м. Феодосія 
Кримської АРсР.

313/ф. Р-554/Керч-Єнікальська міська міліція, м. Керч Кримської 
АРсР.

314/ф. Р-560/сімферопольська загальноміська лікарняна каса, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

315/ф. Р-561/слідчо-юридична комісія Керченської ради робітничих, 
солдатських і селянських депутатів, м. Керч Кримської АРсР.

316/ф. Р-563/Реквізиційна комісія Кримсько-Азовської армії, м. Керч 
Кримської АРсР.

317/ф. Р-567/сімферопольський будинок культури при сімферо-
польській міській раді професійних спілок (Держпрофрада), м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

318/ф. Р-570/Кримська вища комуністична сільськогосподарська 
школа (ВКсГШ), м. сімферополь Кримської АРсР.

319/ф. Р-574/сакська поштово-телеграфна контора, м. саки Кримсь-
кої АРсР.

320/ф. Р-575/суук-суська поштово-телеграфна контора, селище 
суук-су Ялтинського району Кримської АРсР.

321/ф. Р-581/Євпаторійська 17-а радянська школа 1-го ступеня, 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

322/ф. Р-582/Феодосійська карантинна варта, м. Феодосія Кримської 
АРсР.

323/ф. Р-583/Народний слідчий 3-ї дільниці Феодосійського округу 
Кримської АРсР.

324/ф. Р-584/Народний слідчий старо-Кримського району Кримської 
АРсР.

325/ф. Р-586/Канцелярія комісара народного піклування, м. сімфе-
рополь, Кримської АРсР.

326/ф. Р-604/3-я Радянська семирічна школа в м. сімферополі Крим-
ської АРсР.

327/ф. Р-605/сімферопольська 1-а радянська середня школа Крим-
ської АРсР.
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328/ф. Р-618/Алуштинська митна застава, м. Алушта Кримської 
АРсР.

329/ф. Р-619/Керченська ділянка південного санаторно-технічного 
будівництва, м. Керч Кримської АРсР.

330/ф. Р-620/1-а ділянка південної санаторно-технічної будівлі “зо-
лотий пляж”, м. Ялта Кримської АРсР.

331/ф. Р-621/Феодосійське відділення Кримської обласної державної 
будівельної контори, м. Феодосія Кримської АРсР.

332/ф. Р-622/Джанкойське відділення Кримської обласної державної 
будівельної контори, м. Джанкой Кримської АРсР.

333/ф. Р-623/Керченське відділення Кримської обласної державної 
будівельної контори, м. Керч Кримської АРсР.

334/ф. Р-624/Євпаторійське відділення Кримської обласної держав-
ної будівельної контори, м. Євпаторія Кримської АРсР. 

335/ф. Р-625/південно-бережне відділення Кримської обласної дер-
жавної будівельної контори, м. Ялта Кримської АРсР.

336/ф. Р-626/севастопольське відділення Кримської обласної держа-
вної будівельної контори, м. севастополь Кримської АРсР.

337/ф. Р-629/Кримська рада Всесоюзного товариства винахідників 
ВТВХ, м.сімферополь Кримської АРсР.

338/ф. Р-630/сімферопольське прорабство міжкрайової контори 
“півдбудхліб”, м. сімферополь Кримської АРсР.

339/ф. Р-631/правління товариства з виробництва марсельської че-
репиці і керамічних виробів “Керамторг”, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

340/ф. Р-633/Кримська обласна лікувальна комісія, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

341/ф. Р-639/Кримське відділення інституту масового заочного 
навчання (ІМзН), м. сімферополь Кримської АРсР.

342/ф. Р-640/сімферопольський тютюновий магазин № 3 Кримського 
тютюнового тресту, м. сімферополь Кримської АРсР.

343/ф. Р-641/севастопольський тютюновий магазин Кримського тю-
тюнового тресту,  м. севастополь Кримської АРсР.

344/ф. Р-643/севастопольське відділення Центральної ради народного 
господарства Кримської АРсР. (ЦРНГ Криму), м. севастополь Кримської 
АРсР.

345/ф. Р-644/Консервний завод “Відродження”,  м. сімферополь 
Кримської АРсР.

346/ф. Р-653/Товариство Кримських залізниць зі спорудження лінії 
севастополь-Алушта, м. Ялта Кримської АРсР.

347/ф. Р-661/Кримська обласна будівельна контора військово-
інженерного відомства “Військбуд”, м. сімферополь Кримської АРсР.

348/ф. Р-662/сімферопольське міжрайонне медико-санітарне від-
ділення Червоного Хреста, м. сімферополь Кримської АРсР.

349/ф. Р-664/Будинок відпочинку “Чаїр” при Центральному вико-
навчому комітеті рад робітничих, селянських, червоноармійських і чер-
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вонофлотських депутатів Кримської АРсР. (Крим ЦВК), селище Чаїр 
Ялтинського району Кримської АРсР.

350/ф. Р-665/Урядова комісія з надання допомоги і ліквідації наслід-
ків землетрусу при Центральному виконавчому комітеті рад робітничих, 
селянських, червоноармійських і червонофлотських депутатів Кримської 
АРсР. (Крим ЦВК), м. сімферополь Кримської АРсР.

351/ф. Р-666/закритий магазин № 1 літер “А” відповідальних 
працівників при Центральному виконавчому комітеті рад робітничих, 
селянських, червоноармійських і червонофлотських депутатів (Крим 
ЦВК), м. сімферополь Кримської АРсР.

352/ф. Р-691/Державна ощадна каса № 3 при Джанкойському каз-
начействі, м. Джанкой Кримської АРсР.

353/ф. Р-696/Кримський вечірній педагогічний робітничий факуль-
тет, м. сімферополь Кримської АРсР.

354/ф. Р-705/Трудовий колектив “продукт” при сімферопольському 
біржовому комітеті, м. сімферополь Кримської АРсР.

355/ф. Р-707/Уповноважений південного округу зв’язку при Раді 
Народних Комісарів Криму (Крим РНК), м. сімферополь Кримської АРсР.

356/ф. Р-710/Керченське відділення Кримського державного акціо-
нерного товариства торгівлі (“Кримдержторг”), м. Керч Кримської АРсР.

357/ф. Р-712/правління Кримського кооперативного бджільницького 
товариства, м. сімферополь Кримської АРсР.

358/ф. Р-718/Груповий комітет професійної спілки робітників маши-
нобудування, м. сімферополь Кримської АРсР.

359/ф. Р-724/професійна спілка робітників і робітниць “Голки”, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

360/ф. Р-732/Кримський обласний (республіканський) відділ про-
фесійної спілки робітників текстильної промисловості, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

361/ф. Р-733/сімферопольський районний комітет професійної спі-
лки працівників землі і лісу (працземліс), м. сімферополь Кримської 
АРсР.

362/ф. Р-735/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів при машинобудівному заводі Кримського машинобудівного 
тресту, ст. сарабуз сімферопольського району Кримської АРсР.

363/ф. Р-736/Робітничий спорудний комітет № 15 професійної спілки 
будівельників, ст. Княжевичи Євпаторійського району Кримської АРсР.

364/ф. Р-737/Робітничий комітет № 11 спілки будівельників, Бешуй-
ське шосе сімферопольського району Кримської АРсР.

365/ф. Р-738/Робітничий комітет № 10 професійної спілки будіве-
льників при авіаційному заводі № 15, м. сімферополь Кримської АРсР.

366/ф. Р-739/Робітничий комітет № 9 спілки будівельників при пер-
вомайському водоймищі, селище Базарчик сімферопольського району 
Кримської АРсР.

367/ф. Р-740/Робітничий комітет № 8 професійної спілки будівель-
ників зі спорудження Аянського водопроводу, селище Аян сімферополь-
ського району Кримської АРсР.
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368/ф. Р-741/Робітничий комітет № 7 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки будівельників при Кримському 
державному меліоративному бюро, м. сімферополь Кримської АРсР.

369/ф. Р-742/Робітничий комітет № 6 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки будівельників при Управлінні 
Кримського пайового будівельного товариства, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

370/ф. Р-743/Робітничий комітет № 5 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всеросійської професійної спілки будівельників, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

371/ф. Р-744/Робітничий комітет № 4 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки будівельників, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

372/ф. Р-745/Робітничий комітет № 3 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки будівельників при Управлінні 
Кримського водного господарства, м. сімферополь Кримської АРсР.

373/ф. Р-746/Робітничий комітет № 2 Кримського обласного 
(республіканського) відділу Всеросійської професійної спілки будівельник, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

374/ф. Р-747/Курманський Робітничий комітет №  2 Кримської обла-
сної (республіканської) Всеросійської професійної спілки будівельників, 
селище Курман Джанкойського району Кримської АРсР.

375/ф. Р-748/секція інженерно-технічних працівників при Крим-
ському обласному (республіканському) відділі професійної спілки 
будівельників (сІТп), м. сімферополь Кримської АРсР.

376/ф. Р-749/севастопольське районне відділення спілки працівників 
освіти (працосвіта), м. севастополь Кримської АРсР.

377/ф. Р-751/Феодосійське районне відділення Всесоюзної профе-
сійної спілки працівників освіти (працосвіта), м. Феодосія Кримської 
АРсР.

378/ф. Р-752/Керченське районне відділення професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. Керч Кримської АРсР.

379/ф. Р-753/Джанкойське районне відділення професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. Джанкой Кримської АРсР.

380/ф. Р-754/Євпаторійське районне відділення Кримського обласного 
(республіканського) відділу професійної спілки працівників освіти (прац-
освіта), м. Євпаторія Кримської АРсР.

381/ф. Р-755/Бахчисарайське районне відділення професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. Бахчисарай Кримської АРсР.

382/ф. Р-756/Карасубазарське районне відділення професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. Карасубазар Кримської АРсР.

383/ф. Р-757/судацьке районне відділення професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), селище судак судакського району 
Кримської АРсР.

384/ф. Р-758/Курманський місцевий комітет Джанкойського район-
ного відділення спілки працівників освіти (працосвіта), селище Курман 
Джанкойського району Кримської АРсР.
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385/ф. Р-759/Кримське бюро секції працівників друку професійної 
спілки працівників освіти (працосвіта), м. сімферополь Кримської АРсР.

386/ф. Р-760/сімферопольський місцевий комітет №1 професійної 
спілки працівників освіти (працосвіта), м. сімферополь Кримської АРсР.

387/ф. Р-761/Місцевий комітет 2-го району професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. сімферополь Кримської АРсР.

388/ф. Р-762/Місцевий комітет 3-го району професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), м. сімферополь Кримської АРсР.

389/ф. Р-763/Каса взаємодопомоги при Кримському обласному 
республіканському відділі Всесоюзної професійної спілки працівників 
освіти (працосвіта), м. сімферополь Кримської АРсР.

390/ф. Р-764/Фабрично-заводський комітет трудового колективу 
“Утильшкіра” професійної спілки хіміків, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

391/ф. Р-765/Об’єднаний місцевий комітет приватних підприємств 
м. сімферополя професійної спілки шкіряників, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

392/ф. Р-766/Місцевий комітет № 1 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки працівників  народного харчу-
вання і гуртожитків (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

393/ф. Р-767/Місцевий комітет № 3 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки працівників народного харчу-
вання  і гуртожитків (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

394/ф. Р-768/Місцевий комітет № 4 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки працівників  народного харчу-
вання і гуртожитків (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

395/ф. Р-769/Місцевий комітет № 6 Кримського обласного (респу  блі-
канського) відділу професійної спілки робітників народного харчування і 
гуртожитків (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

396/ф. Р-770/Місцевий комітет № 7 колективу Центрального будинку  
селянина Кримського обласного (республіканського) відділу професійної 
спілки працівників народного харчування і гуртожитків (Нархарч), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

397/ф. Р-771/Каса взаємодопомоги Кримського обласного (респу-
бліканського) відділення професійної спілки працівників народного хар-
чування (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

398/ф. Р-772/Комітет службовців професійної спілки працівників 
землі і лісу (працземліс) при Центральному будинку селянина, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

399/ф. Р-774/Кримське бюро інженерно-технічних секцій Крим-
ського районного комітету Всесоюзної професійної спілки металістів, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

400/ф. Р-775/спорудний комітет № 3 при санаторії “Харакс” Крим-
ського обласного (республіканського) відділу професійної спілки будіве-
льників Ялтинського району, м. Ялта Кримської АРсР.

401/ф. Р-776/Організаційне бюро сімферопольського відділення 
Всеросійського професійної спілки тютюнового виробництва, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.
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402/ф. Р-777/Джурчинський робітничий комітет Всесоюзної профе-
сійної спілки будівельників, селище Джурчи Фрайдорфського району 
Кримської АРсР.

403/ф. Р-778/Біюк-Онларський робітничий комітет № 18 професійної 
спілки будівельників, селище Біюк-Онлар Джанкойського району Крим-
ської АРсР.

404/ф. Р-779/Керченський районний комітет Керченського районного 
відділення професійної спілки будівельників, м. Керч Кримської АРсР.

405/ф. Р-780/Робітничий комітет № 12 Кримського обласного відділу 
професійної спілки будівельників, м. сімферополь Кримської АРсР.

406/ф. Р-781/Євпаторійський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників, м. Євпаторія Кримської АРсР.

407/ф. Р-782/Робітничий комітет № 4 Ялтинського районного від-
ділення професійної спілки будівельників, м. Ялта Кримської АРсР.

408/ф. Р-783/Коктебельський робітничий комітет № 4 професійної 
спілки будівельників, селище Коктебель Феодосійського району Кримської 
АРсР.

409/ф. Р-784/Колайський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників, селище Колай Джанкойського району Кримської АРсР.

410/ф. Р-785/Кримський обласний комітет професійної спілки 
робітників залізничного, шосейного і портового будівництва(залшоспорт-
буд), м. сімферополь Кримської АРсР.

411/ф. Р-786/Об’єднаний заводський комітет “Одинаків” Всеро-
сійської професійної спілки металістів, м. сімферополь Кримської АРсР.

412/ф. Р-787/Груповий комітет Кримського обласного (республікан-
ського) професійного комітету спілки гірськорудних робітників по сім-
феропольському району, м. сімферополь Кримської АРсР.

413/ф. Р-788/Фабрично-заводський комітет фабрики “Червона зірка” 
Кримського обласного (республіканського) відділу професійної спілки 
хіміків, м. сімферополь Кримської АРсР.

414/ф. Р-789/заводський комітет Кримського обласного (респу-
бліканського) професійного відділу спілки робітників хімічної промисло-
вості 1-го державного скляного заводу, селище Бор-Чокрак сімферопольсь-
кого району Кримської АРсР.

415/ф. Р-790/Фабричний комітет прядильної фабрики “Труд” Крим-
ського обласного (республіканського) відділу професійної спілки хіміків, 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

416/ф. Р-791/Фабричний комітет Кримського обласного відділу 
професійної спілки хіміків шерстепрядильної фабрики “перемога”, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

417/ф. Р-792/Місцевий комітет № 2 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки працівників народного харчу-
вання (Нархарч), м. сімферополь Кримської АРсР.

418/ф. Р-793/Таврійська професійна спілки землемірів, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

419/ф. Р-794/професійна спілка службовців по Міністерству вну-
трішніх справ Кримського крайового уряду, м. сімферополь Кримської 
АРсР.
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420/ф. Р-795/підгороднє-петровський районний комітет Всеросій-
ської професійної спілки працівників землі і лісу, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

421/ф. Р-796/Ялтинський районний комітет професійної спілки пра-
цівників землі і лісу (Всепрацземліс), м. Ялта Кримської АРсР.

422/ф. Р-797/Таврійська окружна судова спілка, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

423/ф. Р-798/сарабузький районний комітет Всеросійської профе-
сійної спілки працівників землі і лісу, ст. сарабуз сімферопольського 
району  Кримської АРсР.

424/ф. Р-799/Карасубазарський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Карасубазар Кримської 
АРсР.

425/ф. Р-800/Альмінський районний комітет Всеросійської спілки 
працівників землі і лісу, селище Альма Бахчисарайського району Кримської 
АРсР.

426/ф. Р-801/професійна спілка працівників по садівництву, город-
ництву, виноградарству і бджільництву, м. сімферополь Кримської АРсР.

427/ф. Р-802/Керченський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Керч Кримської АРсР.

428/ф. Р-803/Джанкойський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Джанкой Кримської АРсР.

429/ф. Р-804/Євпаторійський районний комітет професійної спілки
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Євпаторія Кримської 
АРсР.

430/ф. Р-805/Бахчисарайський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Бахчисарай Кримської 
АРсР.

431/ф. Р-806/Феодосійський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, м. Феодосія Кримської АРсР.

432/ф. Р-807/Шунуцький батрацький комітет професійної спілки 
працівників землі і лісу (працземліс), радгосп “Шунук”, селище Шунук 
сімферопольського району Кримської АРсР.

433/ф. Р-808/Теленчинський робітничий комітет професійної спілки 
сільськогосподарських працівників, селище Теленчи Біюк-Онларського 
району Кримської АРсР.

434/ф. Р-809/Тобе-Чокракський сільський робітничий комітет профе-
сійної спілки працівників землі і лісу, селище Тобе-Чокрак Кримської 
АРсР.

435/ф. Р-810/Робітничий комітет радянського господарства “Китай” 
професійної спілки працівників землі і лісу, селище Китай Біюк-Онларсь-
кого району Кримської АРсР.

436/ф. Р-811/Камбарський сільський комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, селище Камбари сімферо-
польського району Кримської АРсР.

437/ф. Р-812/Джума-Абланський сільський робітничий комітет про-
фесійної спілки сільськогосподарських і лісових працівників, селище 
Джума-Аблан сімферопольського району Кримської АРсР.
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438/ф. Р-813/Мола-Елінський сільський робітничий комітет профе-
сійної спілки працівників землі і лісу, селище Мола-Елі сімферопольського 
району Кримської АРсР.

439/ф. Р-814/заводський комітет Чармалицького заводу професійної 
спілки деревообробної промисловості, селище Чармалик Карасубазарського 
району Кримської АРсР.

440/ф. Р-815/Каса взаємодопомоги професійної спілки деревооброб-
ної промисловості, м. сімферополь Кримської АРсР.

441/ф. Р-816/Місцевий комітет сімферопольського оптово-роздріб-
ного відділення Акціонерного товариства торгівлі текстильними виробами 
(Текстильторг) професійної спілки працівників текстильної промисловості, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

442/ф. Р-817/Таганашський кущовий соляний комітет професійної 
спілки гірськоробітників, селище Таганаш Джанкойського району Крим-
ської АРсР.

443/ф. Р-818/сімферопольський об’єднаний місцевий комітет про-
фесійної спілки гірськоробітників, м. сімферополь Кримської АРсР.

444/ф. Р-819/Місцевий комітет № 32 професійної спілки працівників 
освіти при Центральному музеї “Таврида”, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

445/ф. Р-820/Груповий комітет професійної спілки робітників шофе-
рів півдня, м. сімферополь Кримської АРсР.

446/ф. Р-821/професійна спілка залізничних службовців, майстрових 
і робітників станції севастополь, м. севастополь Кримської АРсР.

447/ф. Р-822/професійна спілка пакувальників і пакувальниць фру-
ктів у м. сімферополі і його околицях, м. сімферополь Кримської АРсР.

448/ф. Р-823/ленінський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських і лісових працівників, селище ленінськ ленінського 
району Кримської АРсР.

449/ф. Р-824/Каса взаємодопомоги при підрайонному комітеті профе-
сійної спілки металістів, м. сімферополь Кримської АРсР.

450/ф. Р-825/Об’єднаний робітничий клуб “Червона кузня” 
професійних спілок металістів, текстильників і деревообробників, м.  сімфе-
рополь Кримської АРсР.

451/ф. Р-826/профуповноважений при Кримському обласному (рес-
публіканському) відділі професійної спілки сільськогосподарських і лісо-
вих працівників, м. сімферополь Кримської АРсР.

452/ф. Р-827/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців Кримського акціонерного товариства державної 
торгівлі, м. сімферополь Кримської АРсР.

453/ф. Р-829/Уповноважений професійної спілки робітників гірської 
промисловості при конторі соляного тресту, м. Керч Кримської АРсР.

454/ф. Р-830/професійна спілка службовців у народному суді сім-
феропольського округу, м. сімферополь Кримської АРсР.

455/ф. Р-831/Євпаторійська учительська професійна спілка, м. Євпа-
торія Кримської АРсР.
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456/ф. Р-832/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців при Кримській раді професійних спілок (КРпс), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

457/ф. Р-833/Уповноважений Кримської ради професійних спілок 
(КРпс) по сарабузькому району, ст. сарабуз сімферопольського району 
Кримської АРсР.

458/ф. Р-834/сімферопольський дільничний комітет південних заліз-
ниць виробничої об’єднаної спілки працівників залізничного і водного 
транспорту, м. сімферополь Кримської АРсР.

459/ф. Р-835/Каса взаємодопомоги при районному комітеті професій-
ної спілки металістів, м. сімферополь, Кримської АРсР.

460/ф. Р-836/професійна спілка офіціантів і кулінарів, м. севастополь 
Кримської АРсР.

461/ф. Р-837/Місцевий комітет службовців професійної спілки радян-
ських торговельних службовців при Управлінні народного комісаріату 
зовнішньої торгівлі (Наркомзовнішторг) по Криму, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

462/ф. Р-838/Місцевий комітет службовців професійної спілки 
харчової промисловості “Харчовик” при тютюновому тресті Криму, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

463/ф. Р-839/Бюро професійної спілки прикажчиків, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

464/ф. Р-840/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки працівників м’ясо-рибної, жирової і консервної промисло-
вості, м. сімферополь Кримської АРсР.

465/ф. Р-841/Уповноважений професійної спілки № 33 працівників 
радянських, адміністративно-торговельних службовців при промислово-
кооперативній спілці мисливців, м. сімферополь Кримської АРсР.

466/ф. Р-842/професійна спілка працівників лікарсько-санітарної 
справи Кримського лінійного бюро південних залізниць, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

467/ф. Р-843/Бахчисарайський районний місцевий комітет профе-
сійної спілки працівників медико-санітарної праці, м. Бахчисарай Кримсь-
кої АРсР.

468/ф. Р-844/Євпаторійський груповий комітет Кримського облас-
ного (республіканського) відділу професійної спілки працівників освіти 
(працосвіта), м. Євпаторія Кримської АРсР.

469/ф. Р-846/сейтлерський районний комітет професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), селище сейтлер сейтлерського району 
Кримської АРсР.

470/ф. Р-847/Фрайдорфський районний комітет професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), селище Фрайдорф Фрайдорфського району 
Кримської АРсР.

471/ф. Р-848/Владиславівський груповий комітет професійної спілки 
працівників освіти (працосвіта), селище Владиславівка Феодосійського 
району Кримської АРсР.
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472/ф. Р-849/спілка робітників та службовців Керч-Єнікальського 
міського громадського управління, м. Керч Кримської АРсР.

473/ф. Р-850/професійна спілка працівників друкарської справи і 
належних до неї майстерень, м. сімферополь Кримської АРсР.

474/ф. Р-851/Місцевий комітет № 21 при гірськопромисловому тресті 
№ 1 Всесоюзної професійної спілки працівників цементно-керамічної 
промисловості, м. сімферополь Кримської АРсР.

475/ф. Р-852/Фабрично-заводський комітет типолітографії політи-
чного відділу 3-ї Кримської стрілецької дивізії професійної спілки праців-
ників друкарської справи, м. сімферополь Кримської АРсР.

476/ф. Р-853/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
державних службовців при Народному комісаріаті важкої промисловості, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

477/ф. Р-854/Фабрично-заводський комітет 1-ї державної типоліто-
графії професійної спілки  працівників поліграфічного виробництва, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

478/ф. Р-855/Клуб Всеросійської професійної спілки робітників по-
ліграфічного виробництва , м. сімферополь Кримської АРсР.

479/ф. Р-856/севастопольська професійна спілка працівників дру-
карської справи і фотографів, м. севастополь Кримської АРсР.

480/ф. Р-857/севастопольське повітове відділення Всеросійської про-
фесійної спілки працівників поліграфічного виробництва, м. севастополь 
Кримської АРсР.

481/ф. Р-858/заводський комітет при друкарні сімферопольської 
міської ради професійної спілки працівників поліграфічних виробництв, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

482/ф. Р-859/Управління будинками комуни професійної спілки 
працівників поліграфічного виробництва, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

483/ф. Р-860/Каса взаємодопомоги професійної спілки працівиків 
поліграфічного виробництва, м. сімферополь Кримської АРсР.

484/ф. Р-861/Уповноважений професійної спілки працівників полі-
графічного виробництва, палітурні майстерні безробітних при Народному 
комісаріаті праці (Наркомпраці) Криму, м. сімферополь Кримської АРсР.

485/ф. Р-862/заводський місцевий комітет спілки працівників 
поліграфічного виробництва при трудовому колективі “світоч”, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

486/ф. Р-863/заводський комітет заводу “Кім” професійної спілки 
працівників деревообробної промисловості, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

487/ф. Р-864/Ново-сарабузький батрацький комітет Всеросійської 
професійної спілки працівників землі і лісу (працземліс), ст. сарабуз 
сімферопольського району Кримської АРсР.

488/ф. Р-865/Комітет службовців професійної спілки радянських 
торговельних службовців при Кримській (республіканській) раді профе-
сійних спілок (КРпс), м. сімферополь Кримської АРсР.
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489/ф. Р-866/Місцевий комітет Кримської (республіканської) ради 
професійних спілок (КРпс) при Управлінні будинками відпочинку в 
м. Алушті, м. Алушта Кримської АРсР.

490/ф. Р-867/севастопольське повітове відділення Всеросійської 
професійної спілки працівників народного харчування (Нархарч), м. сева-
стополь Кримської АРсР.

491/ф. Р-868/Робітничий комітет приватних підприємств професійної 
спілки працівників деревообробної промисловості, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

492/ф. Р-869/Місцевий комітет професійної спілки працівників ко-
мунального господарства при сімферопольському управлінні місцевого 
господарства, м. сімферополь Кримської АРсР.

493/ф. Р-870/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
комунального господарства при санітарному обозі, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

494/ф. Р-871/Робітничий комітет трамвайної бригади і водопроводу 
сімферопольської електростанції, каналізації, водопроводів і трамваїв 
Кримського обласного відділу професійної спілки працівників комуналь-
ного господарства, м. сімферополь Кримської АРсР.

495/ф. Р-872/Груповий комітет робітників та службовців приватних 
підприємств Кримського обласного (республіканського) відділу професій-
ної спілки працівників комунального господарства, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

496/ф. Р-873/Об’єднаний робітничий комітет при Кримському об-
ласному (республіканському) відділі професійної спілки працівників 
комунального господарства, двірників і сторожів, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

497/ф. Р-874/Робітничий комітет при сімферопольській пожежній 
команді Кримського обласного (республіканського) відділу професійної 
спілки працівників комунального господарства, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

498/ф. Р-875/Клуб професійної спілки працівників комунального 
господарства, м. сімферополь Кримської АРсР.

499/ф. Р-876/професійна спілка службовців всіх установ, м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

500/ф. Р-877/Комітет службовців сімферопольського районного лі-
сового комітету Всеросійської професійної спілки деревообробників, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

501/ф. Р-878/Робітничий клуб Клінічного містечка Кримського 
обласного (республіканського) відділу професійної спілки працівників 
медико-санітарної праці (Медсанпраця), м. сімферополь Кримської АРсР.

502/ф. Р-879/Місцевий комітет клінічного містечка професійної 
спілки працівників медико-санітарної праці, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

503/ф. Р-880/Джанкойське районне відділення професійної спілки 
працівників народного зв’язку, м. Джанкой Кримської АРсР.

504/ф. Р-881/севастопольське повітове відділення професійної спі-
лки працівників народного зв’язку, м. севастополь Кримської АРсР.
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505/ф. Р-882/Феодосійське повітове відділення професійної спілки 
працівників народного зв’язку, м. Феодосія Кримської АРсР.

506/ф. Р-883/Робітничий комітет сімферопольської поштово-теле-
графної контори Всеросійської професійної спілки працівників народного 
зв’язку, м. сімферополь Кримської АРсР.

507/ф. Р-884/Євпаторійський місцевий комітет Всеросійської пош-
тово-телеграфної професійної спілки, м. Євпаторія Кримської АРсР.

508/ф. Р-885/Робітничий комітет професійної спілки сільськогос-
подарських і лісових працівників при сімферопольському лісництві, сім-
феропольський район Кримської АРсР.

509/ф. Р-886/Євпаторійський міський місцевий комітет № 4 профе-
сійної спілки працівників освіти, м. Євпаторія Кримської АРсР.

510/ф. Р-887/лісовий робітничий комітет Баксанського лісництва 
професійної спілки сільськогосподарських і лісових працівників, селище 
Баксан сімферопольського району Кримської АРсР.

511/ф. Р-888/Керченське відділення професійної спілки транс-
портних працівників (Місцтран), м. Керч Кримської АРсР.

512/ф. Р-889/Євпаторійський районний комітет професійної спілки 
місцевого транспорту (Місцтран), м. Євпаторія Кримської АРсР.

513/ф. Р-890/Джанкойське районне відділення професійної спілки 
працівників місцевого транспорту (Місцтран), м. Джанкой Кримської 
АРсР.

514/ф. Р-891/Керченський робітничий комітет професійної спілки 
працівників місцевого транспорту (Місцтран) тресту рибної промисло-
вості, м. Керч Кримської АРсР.

515/ф. Р-892/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту (Місцтран) Керченського відділення Акціонерного 
товариства міжміських і курортних сполучень, м. Керч Кримської АРсР.

516/ф. Р-893/севастопольське районне відділення Всеросійської 
професійної спілки транспортних працівників, м. севастополь Кримської 
АРсР.

517/ф. Р-894/Каса взаємодопомоги Керченського районного відді-
лення професійної спілки працівників місцевого транспорту (Місцтран), 
м. Керч Кримської АРсР.

518/ф. Р-895/професійна спілка портових працівників професійної 
спілки місцевого транспорту (Місцтран), м. Керч Кримської АРсР.

519/ф. Р-896/Уповноважений професійної спілки працівників міс-
цевого транспорту (Місцтран) Керченської контори 1-го акціонерного 
транспортного товариства “Транспорт”, м. Керч Кримської АРсР.

520/ф. Р-897/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
деревообробної промисловості при Кримському житловому товаристві, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

521/ф. Р-898/Каса взаємодопомоги Кримського обласного відділу 
професійної спілки працівників шкіряної промисловості, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

522/ф. Р-899/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців колективу “Бюро обслуговувань”, м. сімферополь 
Кримської АРсР.
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523/ф. Р-900/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців при Кримському обласному промисловому 
комбінованому тресті, м. сімферополь Кримської АРсР.

524/ф. Р-901/Місцевий комітет № 1 сімферопольського  центрального 
робітничого кооперативу (ЦРК) “Товариш” Кримського обласного (рес-
публіканського) відділу професійної спілки радянських працівників, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

525/ф. Р-902/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців транспортного споживчого товариства (ТсТ), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

526/ф. Р-903/Груповий комітет № 1 професійної спілки радянських 
торговельних службовців, м. сімферополь Кримської АРсР.

527/ф. Р-904/Каса взаємодопомоги Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки радянських торговельних служ-
бовців, м. сімферополь Кримської АРсР.

528/ф. Р-905/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців приватних підприємств, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

529/ф. Р-906/Джанкойське районне відділення професійної спілки 
радянських торговельних службовців, м. Джанкой Кримської АРсР.

530/ф. Р-907/Місцевий комітет професійної спілки радянських торго-
вельних службовців при Кримському обласному (республіканському) 
відділенні Всесоюзного кооперативного банку, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

531/ф. Р-908/Місцевий комітет професійної спілки радянських  тор-
говельних службовців при Кримській спілці споживчих товариств, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

532/ф. Р-909/Каса взаємодопомоги місцевого комітету професійної 
спілки радянських торговельних службовців, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

533/ф. Р-910/Каса взаємодопомоги професійної спілки радянських 
торговельних службовців при груповому комітеті № 2 службовців дрібних 
державних торговельних установ, м. сімферополь Кримської АРсР.

534/ф. Р-911/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
шкіряної промисловості при трудовому колективі “Якість”, м. сімферо-
поль Кримської АРсР.

535/ф. Р-912/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців колективу Кримської (республіканської) ради 
професійних спілок (КРпс), м. сімферополь Кримської АРсР.

536/ф. Р-913/спорудний комітет № 2 при готелі “Росія” Ялтинського 
районного відділення Кримського обласного (республіканського) відділу 
професійної спілки будівельників, м. Ялта Кримської АРсР.

537/ф. Р-914/севастопольське районне відділення професійної спі-
лки будівельників, м. севастополь Кримської АРсР.

538/ф. Р-915/Біюк-Онларський районний комітет Всеросійської 
професійної спілки працівників землі і лісу, селище Біюк-Онлар 
перекопського повіту Кримської АРсР.
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539/ф. Р-916/Біюк-Онларський сільський робітничий комітет про-
фесійної спілки працівників землі і лісу, селище Біюк-Онлар перекопсь-
кого повіту Кримської АРсР.

540/ф. Р-917/Робітничий комітет № 3 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу професійної спілки працівників землі і лісу, селище 
Біюк-Онлар перекопського повіту Кримської АРсР.

541/ф. Р-918/Євпаторійське районне відділення Кримського обласного 
(республіканського) відділу Всесоюзної професійної спілки будівельників, 
м. Євпаторія Кримської АРсР.

542/ф. Р-919/професійний комітет при Кримському робітничому 
факультеті ім. Назукіна, м. сімферополь Кримської АРсР.

543/ф. Р-920/Каса взаємодопомоги Всеросійської професійної спілки 
будівельників, м. сімферополь Кримської АРсР.

544/ф. Р-921/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі і лісу радянського господарства “Бітак”, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

545/ф. Р-922/Каса взаємодопомоги місцевого комітету професійної 
спілки працівників освіти Кримського робітничого факультету, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

546/ф. Р-923/Каса взаємодопомоги професійної спілки працівників 
гірської промисловості при Кримському соляному тресті, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

547/ф. Р-924/Груповий комітет Всесоюзної професійної спілки  
металістів, м. сімферополь Кримської АРсР.

548/ф. Р-925/Робітничий комітет № 42 професійної спілки будівель-
ників при радянському господарстві “Червоний” сімферопольського району 
Кримської АРсР.

549/ф. Р-926/Місцевий комітет сільськогосподарських і лісових 
працівників сімферопольського районного земельного відділу (райзем-
відділу), м. сімферополь Кримської АРсР.

550/ф. Р-927/професійна спілка службовців торговельно-промис-
лових підприємств, м. сімферополь Кримської АРсР.

551/ф. Р-928/професійна спілка службовців Таврійського відділення 
селянського поземельного банку, м. сімферополь Кримської АРсР.

552/ф. Р-929/професійна спілка банківських і конторських службовців, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

553/ф. Р-930/професійна спілка службовців повітової продовольчої 
управи, м. сімферополь Кримської АРсР.

554/ф. Р-931/професійна спілка службовців урядових установ, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

555/ф. Р-932/Рудничний комітет спілки гірників сірчаного рудника 
Керченського району.

556/ф. Р-933/Кореїзький робітничий комітет № 5 професійної спілки 
будівельників, селище Кореїз Ялтинського району Кримської АРсР.

557/ф. Р-934/Робітничий комітет № 20 Кримського обласного відділу 
Всесоюзної професійної спілки будівельників при будівництві Базар-
Джалінського водоймища, м. сімферополь Кримської АРсР.
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558/ф. Р-935/Робітничий комітет № 9 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всесоюзної професійної спілки будівельників при 
Кримському житловому союзі, м. сімферополь Кримської АРсР.

559/ф. Р-936/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
по сільськогосподарському комбінату сімферопольського центрального 
робітничого кооперативу (ЦРК) “Товариш”, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

560/ф. Р-937/Феодосійське районне відділення професійної спілки 
будівельників, м. Феодосія Кримської АРсР.

561/ф. Р-938/Робітничий комітет № 2 будівлі “Єднання” Кримського 
обласного (республіканського) відділу Всесоюзної професійної спілки 
будівельників, м. сімферополь Кримської АРсР.

562/ф. Р-939/спорудний комітет № 3 професійної спілки будівель-
ників РЖсКп “Марат”, м. сімферополь Кримської АРсР.

563/ф. Р-940/Будівельний комітет № 3 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всесоюзної професійної спілки будівельників, сели-
ще Черкез-Тобай Феодосійського району Кримської АРсР.

564/ф. Р-941/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
при будівництві каналізації в м. сімферополі Кримської АРсР.

565/ф. Р-942/Робітничий комітет №  8 професійної спілки будівель-
ників при ст. сарабуз сімферопольського району Кримської АРсР.

566/ф. Р-943/севастопольський транспортний робітничий комітет 
професійної спілки будівельників, м. севастополь Кримської АРсР.

567/ф. Р-944/спорудний комітет № 2 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всесоюзної професійної спілки будівельників, 
зернового тресту, селище Біюк-Онлар Джанкойського району Кримської 
АРсР.

568/ф. Р-945/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі і лісу радянського господарства татарського педагогічного техні-
куму, м. сімферополь Кримської АРсР.

569/ф. Р-946/Робітничий комітет № 17 Кримського обласного (рес-
публіканського) відділу Всесоюзної професійної спілки будівельників 
сімферопольського зернорадгоспу, м. сімферополь Кримської АРсР.

570/ф. Р-947/Кучук-Узєньський сільський робітничий комітет 
професійної спілки працівників землі і лісу (Рабземліс), селище Кучук-
Узєнь Ялтинського району Кримської АРсР.

571/ф. Р-948/Уповноважений професійної спілки працівників землі 
і лісу при салгирському лісництві сімферопольського району Кримської 
АРсР.

572/ф. Р-949/Уповноважений професійної спілки радянських тор-
говельних службовців Кримського консервного тресту (Кримконсервтрест), 
м. сімферополь Кримської АРсР.

573/ф. Р-950/професійна спілка портових і рейдових вантажників 
Євпаторійського порту і його околиць, м. Євпаторія Кримської АРсР.

574/ф. Р-951/севастопольська рада професійних спілок, м. сева-
стополь Кримської АРсР.
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575/ф. Р-952/Кримське бюро інженерно-технічних секцій Кримського 
обласного (республіканського) комітету Всесоюзної професійної спілки 
металістів, м. севастополь Кримської АРсР.

576/ф. Р-953/Комітет курсів аптечних працівників професійної спілки 
працівників медичної санітарної праці при Кримській фармацевтичній 
школі, м. сімферополь Кримської АРсР.

577/ф. Р-954/Фабричний комітет професійної спілки працівників хар-
чової і смакової промисловості при консервній фабриці “Відродження”, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

578/ф. Р-955/Груповий комітет № 2 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всеросійської професійної спілки працівників 
харчової і смакової промисловості, м. сімферополь Кримської АРсР.

579/ф. Р-956/Фабричний комітет тютюнової фабрики “Ноблес” 
Кримського обласного (республіканського) відділу Всеросійської про-
фесійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

580/ф. Р-957/Груповий комітет № 3 Кримського обласного (респу-
бліканського) відділу Всесоюзного професійної спілки працівників харчової 
і смакової промисловості, м. сімферополь Кримської АРсР.

581/ф. Р-958/Уповноважений професійної спілки працівників хар-
чової і смакової промисловості при Кримському рибному тресті, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

582/ф. Р-959/Фабрично-заводський місцевий комітет професійної 
спілки працівників харчової і смакової промисловості державних млинів 
№ 1 і № 4, ст. сарабуз сімферопольського району Кримської АРсР.

583/ф. Р-960/Фабрично-заводський комітет млина “Червона зоря” 
Кримського обласного (республіканського) відділу Всеросійської про-
фесійної спілки працівників смакової і харчової промисловості, селище 
Бітак сімферопольського району Кримської АРсР.

584/ф. Р-961/Фабричний комітет кетгутної фабрики Кримського 
обласного (республіканського) відділу Всеросійського професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості.

585/ф. Р-962/Фабрично-заводський місцевий комітет професійної 
спілки працівників харчової і смакової промисловості при трудовому 
колективі “Харчовик” № 2, м. сімферополь Кримської АРсР.

586/ф. Р-963/Фабричний комітет тютюнової фабрики “Оттаман” 
Кримського обласного (республіканського) відділу професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

587/ф. Р-964/Фабрично-заводський комітет професійної спілки пра-
цівників харчової  і смакової промисловості при трудовому колективі “Тру-
довий жовтень”, м. сімферополь Кримської АРсР.

588/ф. Р-965/Уповноважений професійної спілки працівників хар-
чової і смакової промисловості при пивоварному заводі “Нова Баварія”.

589/ф. Р-966/Уповноважений професійної спілки працівників харчо-
вої і смакової промисловості при тютюновій фабриці “Червоний Крим”, 
м. сімферополь Кримської АРсР.
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590/ф. Р-967/Каса взаємодопомоги місцевого комітету кінотеатрів 
Всесоюзної професійної спілки працівників мистецтв (Рабмист), м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

591/ф. Р-968/Місцевий комітет професійної спілки сільськогос-
подарських і лісових працівників при Кримській сільській спілці спеці-
альних культур “Іттіфак”, м. сімферополь Кримської АРсР.

592/ф. Р-969/заводський комітет державного утилізаційного заводу 
“Кістка” ім. Ілліча, м. сімферополь Кримської АРсР.

593/ф. Р-970/Місцевий комітет сімферопольського районного комі-
тету професійної спілки сільськогосподарських і лісових працівників сРсР 
при Кримській спілці сільськогосподарських і кредитних кооперативів, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

594/ф. Р-971/Уповноважений професійної спілки працівників заліз-
ничного транспорту при Головному ремонтному потязі № 44 (“Горем” № 44) 
ст. попово південної залізниці.

595/ф. Р-972/Дільничний комітет професійної спілки працівників 
залізничного транспорту, ст. сариголь Владиславівської сільської ради 
Феодосійського району Кримської АРсР.

596/ф. Р-973/Місцевий комітет при ст. Бельбєк професійної спілки 
працівників залізничного транспорту, ст. Бельбєк Бельбєкської сільської 
ради Балаклавського району Кримської АРсР.

597/ф. Р-974/Об’єднаний місцевий комітет професійної спілки пра-
цівників державних установ при Народному комісаріаті праці (Нарком-
труді) і страховій касі Кримської АРсР, м. сімферополь Кримської АРсР.

598/ф. Р-976/сімферопольський районний залізничний клуб, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

599/ф. Р-977/Мелітопольський дільничний комітет Всеросійської 
професійної спілки  робітників та службовців залізничного транспорту, 
м. Мелітополь запорізької області

600/ф. Р-978/Кримський обласний (республіканський) комітет Все-
союзного професійної спілки працівників машинобудівної промисловості, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

601/ф. Р-979/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки працівників землеробських радянських господарств, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

602/ф. Р-980/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки працівників державних установ, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

603/ф. Р-981/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки робітників м’ясо-молочних радянських господарств, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

604/ф. Р-982/Місцевий комітет професійної спілки працівників зем-
леробських радянських господарств при науково-дослідному інституті 
соціалістичної реконструкції сільського господарства, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

605/ф. Р-983/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки шоферів і автопрацівників, м. сімферополь Кримської 
АРсР.
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606/ф. Р-984/Кримський обласний (республіканський) комітет 
професійної спілки працівників машинно-тракторних станцій (МТс) і 
батраків, м. сімферополь Кримської АРсР.

607/ф. Р-986/Кримський обласний (республіканський) відділ про-
фесійної спілки фінансово-банкових працівників, м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

608/ф. Р-987/Кримський обласний (республіканський) комітет спі-
лки працівників міських підприємств, м. сімферополь Кримської АРсР.

609/ф. Р-988/Місцевий комітет Кримського обласного (республікан-
ського) комітету професійної спілки працівників землеробських ра-
дянських господарств, м. сімферополь Кримської АРсР.

610/ф. Р-989/професійний комітет Кримської вищої комуністичної 
сільськогосподарської школи, м. сімферополь Кримської АРсР.

611/ф. Р-990/Кримська республіканська школа професійного руху 
Кримської (республіканської) ради професійних спілок (КРпс), м. сімфе-
рополь Кримської АРсР.

612/ф. Р-992/Фабричний комітет професійної спілки працівників 
харчової і смакової промисловості військового складу при Кримському 
сільському товаристві, м. сімферополь Кримської АРсР.

613/ф. Р-993/Місцевий комітет професійної спілки працівників освіти 
татарської школи 2-го ступеню, м. сімферополь Кримської АРсР.

614/ф. Р-994/Кримське організаційне бюро центрального комітету 
професійної спілки кіно- фото- працівників, м. сімферополь Кримської 
АРсР.

615/ф. Р-995/професійна спілка службовців торговельно-промисло-
вих підприємств, м. севастополь Кримської АРсР.

616/ф. Р-996/професійна спілка службовців торговельно-промисло-
вих підприємств, м. сімферополь Кримської АРсР.

617/ф. Р-997/Головний заводський комітет севастопольського порту, 
м. севастополь Кримської АРсР.

618/ф. Р-1010/Таврійське мусульманське духовне правління, м. сім-
ферополь Кримської АРсР.

619/ф. Р-1013/Верховний революційний трибунал Кримського цен-
трального виконавчого комітету, м. сімферополь Кримської АРсР.

620/ф. Р-1166/Комітет політичного Червоного Хреста при револю-
ційному комітеті м. сімферополя, м. сімферополь Кримської АРсР.

621/ф. Р-1189/Комітет службовців Управління уповноваженого ко-
місаріату зовнішньої торгівлі (Уповнаркомзовнішторгу) обласного від-
ділення державної торгівлі по Криму (Держторг), м. сімферополь Кримсь-
кої АРсР.

622/ф. Р-1190/Кримський інститут підвищення кваліфікації госпо-
дарників, м. сімферополь Кримської АРсР.

623/ф. Р-1191/професійна спілка робітників і робітниць тютюнової 
справи, м. сімферополь Кримської АРсР.

624/ф. Р-1192/севастопольський портовий комітет ощадно-допо-
міжної каси, м. севастополь Кримської АРсР.
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625/ф. Р-1193/Кримський обласний (республіканський) комітет про-
фесійної спілки мукомельно-хлібопекарської і кондитерської промисло-
вості, м. сімферополь Кримської АРсР.

626/ф. Р-1194/Управління Кримськими й Українськими складами, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

627/ф. Р-1201/Кримське державне об’єднання роздрібної торгівлі 
м. сімферополь Кримської АРсР.

628/ф. Р-1208/Вища рада фізичної культури, м. сімферополь Крим-
ської АРсР.

629/ф. Р-1210/сімферопольська районна рада фізичної культури, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

630/ф. Р-1211/Фрайдорфський педагогічний технікум, селище Фрай-
дорф Фрайдорфського району Кримської АРсР.

631/ф. Р-1212/Кримська обласна політосвітня школа при Народному 
комісаріаті освіти, м. Феодосія Кримської АРсР.

632/ф. Р-1219/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Гринфельд” 
Колайського району Кримської АРсР.

633/ф. Р-1223/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоноар-
мієць” Колайського району Кримської АРсР.

634/ф. Р-1224/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний путі-
ловець” Колайського району Кримської АРсР.

635/ф. Р-1226/сільськогосподарська комуна “Жовтень” Колайського 
району Кримської АРсР.

636/ф. Р-1227/сільськогосподарська артіль “Роте Фане” селище Тота-
най Колайського району Кримської АРсР.

637/ф. Р-1228/сільськогосподарська артіль “Червона зірка” Колай-
ського району Кримської АРсР.

638/ф. Р-1231/сільськогосподарська артіль (колгосп) “2-а п’ятирічка” 
Колайського району Кримської АРсР.

639/ф. Р-1232/сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. свердлова 
Колайського району Кримської АРсР.

640/ф. Р-1240/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Кримська 
насінна” Колайського району Кримської АРсР.

641/ф. Р-1241/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ост-Гейм” 
Колайського району Кримської АРсР.

642/ф. Р-1242/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Батрак” Ко-
лайського району Кримської АРсР.

643/ф. Р-1243/сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 
Колайського району Кримської АРсР.

644/ф. Р-1244/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Штурм” Колай-
ського району Кримської АРсР.

645/ф. Р-1245/Аджи-Ахметське кооперативно-насінницьке товари-
ство “плантатор”, селище Аджи-Ахмет Колайського району Кримської 
АРсР.

646/ф. Р-1246/Найманська сільська Рада робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, селище Найман Кримської АРсР.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

122

647/ф. Р-1247/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Новий сиваш” 
Колайського району Кримської АРсР.

648/ф. Р-1249/Груповий комітет професійної спілки швейників, 
м. сімферополь Кримської АРсР.

649/ф. Р-1250/сімферопольський міський комітет професійної спі-
лки металовиробників, м. сімферополь Кримської АРсР.

650/ф. Р-1251/сімферопольська база Головного управління збуту 
продукції Народного комісаріату загального машинобудування (Головзбут 
НКзМ), м. сімферополь Кримської АРсР.

651/ф. Р-1252/Кримське державне видавництво (Кримдержвидав), 
сімферополь Кримської АРсР.

652/ф. Р-1253/Тотайкойський шкільний дитячий будинок, селище 
Тотайкой Колайського району Кримської АРсР.

653/ф. Р-1254/Кримський обласний (республіканський) комітет 
професійної спілки працівників земельних органів, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

654/ф. Р-1255/сімферопольське відділення Всесоюзного коопера-
тивного банку (Всекобанк), м. сімферополь Кримської АРсР.

655/ф. Р-1256/Дошкільний дитячий будинок №1, м. сімферополь 
Кримської АРсР.

656/ф. Р-1257/сімферопольська фельдшерсько-акушерська школа, 
м. сімферополь Кримської АРсР.
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Державний архів вінницької області

1942 р. Додатковий список фондів Вінницького облдержархіву (зазначені 
номери, назви, обсяги в од. зб. фондів, хронологічні межі і склад 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2218, арк. 1–52;

1942 р. список архівних фондів секретної частини Вінницького облдержар-
хіву (зазначені назви, склад, упорядкування і обсяги в од. зб. 212 
фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 
1 спр. 2219, арк. 1–8 зв.;

7 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки Вінницького облдержархіву 
(зазначені довоєнна кількість фондів – 2500, од. зб. – 956000, 
хронологічні межі документів – 1903–1944 рр., кількість вивезених 
до м. Актюбінська секретних фондів – 240, од. зб. – 12500, кількість 
знищених фондів – 257, од. зб. – 42229) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2704, арк. 9–10; ДА Вінницької обл., ф. Р-1812, оп. 7, спр. 62, 
арк. 3–3 зв.;

7 вересня 1944 р. Описи фондів Вінницького облдержархіву, знищених і 
вивезених німецько-фашистськими загарбниками в 1941–1944 рр. 
(зазначені назви фондів, їх загальна кількість – 257, хронологічні межі 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2704, арк. 12;

2 жовтня 1944 р. зведені відомості про кількість втрачених архівних фондів 
і од. зб. (документи за 1922–1941 рр.), що зберігалися у Вінницькому 
облдержархіві і районних архівах області – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2704, арк. 116;

12 лютого 1945 р. паспорт Вінницького облдержархіву з відомостями 
про кількість фондів і справ на зберіганні в архіві в довоєнні й після-
воєнні роки (на 1.1.1941: фондів – 2500, од. зб. 956000; на 1.1.1945: 
фондів – 2123, до. зб. – 560767) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 47, 
арк. 2–3;

12 серпня 1946 р. список фондів Вінницького облдержархіву, втрачених 
у роки війни (за списком 271 фонд, зазначені номери фондів, 
хронологічні межі документів, обсяги фондів); листування з АУ УРсР 
щодо встановлення збитків – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, 
арк. 254–258.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. Д-53/Окнинська нотаріальна контора.
2/ф. Д-78/Вінницьке старообрядське училище.
3/ф. Д-87/Михайлівська церква, с. Тарасівка Брацлавського повіту.
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4/ф. Д-98/Дмитрівська церква, с. старі потоки Вінницького повіту.
5/ф. Д-100/Миколаївська церква, с. подлецький Хутір літинського 

повіту.
6/ф. Д-103/Миколаївська церква, с. Рачки Брацлавського повіту/1803–

1918.
7/ф. Д-106/параскеївська церква, с. Медведівка літинського повіту.
8/ф. Д-110/Різдвяна церква, с. Китайгород Брацлавського повіту.
9/ф. Д-111/Богословська церква, с. лисіївка Вінницького повіту.
10/ф. Д-117/параскеївська церква, с. Медведівка Вінницького повіту.
11/ф. Д-118/Христо-Воздвиженська церква, с. Рівець Вінницького повіту.
12/ф. Д-119/параскеївська церква, с. поярівка Ямпільського повіту.
13/ф. Д-122/преображенський собор, м. Вінниця/1800–1859.
14/ф. Д-134/Дем’янівська церква, с. Цвижин Вінницького повіту/1808–

1885.
15/ф. Д-136/Різдво-Богородицька церква с. Журавка Вінницького по-

віту.
16/ф. Д-142/Богословська церква, с. Нова Гребля Бердичівського по-

віту/1826–1915.
17/ф. Д-143/Михайлівська церква, с. Клітинці Брацлавського повіту.
18/ф. Д-148/Різдво-Богородицька церква, с. Щурівці Брацлавського 

повіту.
19/ф. Д-149/Різдвяна церква, с. сосонка Вінницького повіту.
20/ф. Д-150/покровська церква, с. Овсяники літинського повіту.
21/ф. Д-151/покровська церква, с. парпурівці Вінницького повіту.
22/ф. Д-152/Іоанно-покровська церква, с. лисіївка липовецького повіту.
23/ф. Д-157/Богословська церква, с. Дашківці літинського повіту.
24/ф. Д-158/Дмитріївська церква, с. Джуринці липовецького повіту.
25/ф. Д-161/Михайлівська церква, с. Красненьке літинського повіту.
26/ф. Д-165/Михайлівська церква, с. Велика Жмеринка Вінницького 

повіту.
27/ф. Д-166/Михайлівська церква, с. Вербівка Брацлавського повіту.
28/ф. Д-167/Богородицька церква, с. Володіївка Брацлавського по-

віту.
29/ф. Д-169/Єврейська синагога, м. Калинівка Вінницького повіту.
30/ф. Д-181/Вінницька поштово-телеграфна ощадна каса.
31/ф. Д-195/Мировий суддя 2-ї дільниці литичівського судово-

мирового округу.
32/ф. Д-219/Мировий посередник 1-ї дільниці Могилів-подільського 

повіту.
33/ф. Д-232/Гулівецьке волосне правління, с. Гулівці Вінницького 

повіту.
34/ф. Д-246/Мировий суддя 4-ї дільниці липовецького повіту.
35/ф. Д-251/Вінницька повітова переписна комісія.
36/ф. Д-275/3-й благочинний округ Могилів-подільського повіту.

архівні фонди радянського періоду

37/ф. Р-4/Брацлавська 2-га трудова школа, м. Брацлав Брацлавського 
повіту/1920 р./1 спр.
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38/ф. Р-14/Вінницька районна контора із збирання, закупівлі та ре-
алізації різних відходів (Утильзбір).

39/ф. Р-18/правління ямпільського промислового кредитного това-
риства (Кусткредит), м. Ямпіль Могилів-подільської округи.

40/ф. Р-21/Цегельний завод № 1 Вінницького державного цегельного 
тресту, м. Вінниця.

41/ф. Р-22/Вінницька контора цегельних заводів № 4 і  № 5 Вінниць-
кого окружного відділу місцевої промисловості.

42/ф. Р-23/Вінницька контора цегельних заводів № 2–3, 6  Вінницького 
окружного відділу місцевої промисловості.

43/ф. Р-28/лянцкорунське поштово-телеграфне відділення, м. лянц-
корунь Кам’янець-подільської округи.

44/ф. Р-53/Інспектор Всеукраїнського управління лісами по Він-
ницькій окрузі.

45/ф. Р-84/Бершадський завозний пункт Уманської районної тор-
говельної контори зі збуту цукру.

46/ф. Р-85/писарівське сільське єдине споживче товариство (сіль-
споживспілка), с. писарівка Вінницького району.

47/ф. Р-91/Управління зі збуту цукру подільського відділення цукро-
тресту.

48/ф. Р-99/Кам’янський санаторій подільського губернського відділу 
охорони праці.

49/ф. Р-102/Тульчинський окружний відділ торгівлі Тульчинського 
окрвиконкому/1928–1929 рр./17 спр.

51/ф. Р-115/Вінницьке окружне промислово-кредитне кооперативне 
товариство.

52/ф. Р-117/Немирівська продуктивно-кооперативна артіль чинбарів 
(шкіряників) “прогрес”/1928–1930 рр./11 спр.

53/ф. Р-118/Вінницька бондарська продуктивно-кооперативна ар-
тіль/1929–1930 рр./15 спр.

54/ф. Р-119/Калинівська продуктивно-кооперативна артіль “праця”/
1928–1930 рр./10 спр.

55/ф. Р-134/стрижавське сільське єдине споживче товариство/1928–
1930 рр./11 спр.

56/ф. Р-165/Гайворонський залізничний поштовий відділ.
57/ф. Р-167/Хмільницький повітовий фінансовий відділ Хмільниць-

кого повітвиконкому.
58/ф. Р-203/Острожський райвиконком, м. Острожок Вінницької 

округи.
59/ф. Р-220/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників 

торговельних і громадських організацій та установ Брацлавського про-
довольчого комітету.

60/ф. Р-225/Народний суд 4-ї дільниці липовецького повіту/Карні та 
цивільні справи/1920–1922 рр./778 спр.

61/ф. Р-226/Народний суд 7-ї дільниці проскурівського повіту/
1923 р./945 спр.
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62/ф. Р-235/закритий робітничий кооператив Вінницької державної 
швейної фабрики ім. Володарського.

63/ф. Р-237/Їдальня закритого робітничого кооперативу Вінницької 
державної швейної фабрики ім. Володарського.

64/ф. Р–242/Вінницька окружна контора із заготівлі експортної 
сировини/1930–1932 рр./12 спр.

65/ф. Р-243/Вінницька міжрайонна контора Всеукраїнської контори із 
заготівлі експортної сировини/1931 р./23 спр.

66/ф. Р-248/Вінницька обласна контора з капітального сільськогос-
подарського будівництва/1930–1934 рр./171 спр.

67/ф. Р-257/Жмеринська агенція подільського відділення Всеукраїн-
ського торговельно-промислового товариства “сприяння”.

68/ф. Р-258/переліська продуктивно-кооперативна артіль з вироб-
ництва різних частин до возів “Червоний обідник”, с. переліски пиківсь-
кого району.

69/ф. Р-262/Ново-Ушицький фінвідділ Ново-Ушицького повітвикон-
кому/1922 р.

70/ф. Р-264/Штаб 2-го окремого батальону міліції постачання, м. Но-
ва Ушиця.

71/ф. Р-269/Ново-Ушицька виїздна сесія подільського губернського 
суду, м. Нова Ушиця/1922 р./77 спр.

72/ф. Р-274/летичівський фінансовий відділ летичівського повітви-
конкому/1922 р./6 спр.

73/ф. Р-278/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки сільськогос-
подарських і лісових працівників Вінницького окружного бурякового това-
риства/1930 р./19 спр.

74/ф. Р-279/Каса взаємодопомоги Вінницького окружного сільсько-
господарського кооперативного товариства/1926–1930 рр./14 спр.

75/ф. Р-282/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки сільськогос-
подарських і лісових працівників Вінницького окружного плодоовочевого 
товариства/1929 р./9 спр.

76/ф. Р-283/подільське районне відділення Українського державного 
лісового управління/1926–1930 рр./191 спр.

77/ф. Р-285/судовий виконавець 1-ї дільниці літинського судового 
округу/1921–1923 рр./27 спр.

78/ф. Р-286/Народний слідчий 1-ї дільниці проскурівського повіту/
1923 р./15 спр.

79/ф. Р-287/пиківський районний відділ Всеукраїнської спілки мис-
ливців та рибалок/1927–1928 рр./7 спр.

80/ф. Р-290/Дашівський районний відділ Всеукраїнської спілки мис-
ливців та рибалок/1929–1930 рр./4 спр.

81/ф. Р-291/Жмеринські вечірні загальноосвітні курси/1917–1918 рр./
14 спр.

82/ф. Р-301/Вапнярське поштово-телеграфне відділення/1921–1923 рр./
14 спр.

83/ф. Р-302/Мало-Кутищанський райвідділ народної освіти/1923 р./
10 спр.



Державний архів Вінницької області

12�

84/ф. Р-303/Вінницька сільськогосподарська секція подільської гу-
бернської спілки споживчих товариств/1920–1922 рр./93 спр.

85/ф. Р-308/Малокутищанський волосний комітет незаможних селян/
1923 р./5 спр.

86/ф. Р-309/Малокутищанський районний земельний відділ/1923 р./
21 спр.

87/ф. Р-317/Народний суд 2-ої дільниці Брацлавського повіту/1918–
1921 рр./294 спр.

88/ф. Р-319/Уладівське робітничо-селянське кооперативне споживче 
товариство/1925–1930 рр./53 спр.

89/ф. Р-320/слідча комісія подільського губернського ревтрибуналу.
90/ф. Р-325/Народний суд 8-ї дільниці проскурівського повіту/1921–

1922 рр./191 спр.
91/ф. Р-331/Народний суд 1-ї дільниці летичівського повіту/1919–

1923 рр./631 спр.
92/ф. Р-332/Народний суд 2-ї дільниці летичівського повіту/1919–

1923 рр./490 спр.
93/ф. Р-333/Народний суд 12-ї дільниці Вінницького повіту/1919–

1921 рр./486 спр.
94/ф. Р-344/Калинівський сільський комітет незаможних селян/1923–

1932 рр./30 спр.
95/ф. Р-347/Уповноважений Вінницького відділення Всеукраїнсь-

кого державного акціонерного товариства торгівлі в Тульчинському окрузі/
5 спр.

96/ф. Р-348/Дунаєвецький текстильний державний трест.
97/ф. Р-351/Вахнівський волосний комітет незаможних селян.
98/ф. Р-359/Шепетівська міжрайонна контора Московської спілки 

споживчих товариств.
99/ф. Р-366/Хмільницький волосний комітет незаможних селян.
100/ф. Р-369/Уповноважений Московської спілки споживчих това-

риств у старо-Костянтинівському районі.
101/ф. Р-372/пиківська волосна судово-земельна комісія.
102/ф. Р-389/літинський міський відділ комунального господарства/

списки платників податків з нерухомого майна/1923 р./5 спр.
103/ф. Р-394/Вінницький обласний комітет Всесоюзної профспілки 

робітників мистецтва (РАБІс).
104/ф. Р-405/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького повіту.
105/ф. Р-410/Управління 2-го району літинського повітового карно-

розшукового відділу/1921 р./3 спр.
106/ф. Р-411/Управління 3-го району літинського повітового карно-

розшукового відділу.
107/ф. Р-418/Управління 4-го району літинської повітової робітничо-

селянської міліції.
108/ф. Р-424/Уповноважений Українського технічно-житлового тре-

сту по Вінницькій області.
109/ф. Р-426/Вінницький кооператив № 9 Українського поліграфіч-

ного об’єднання.
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110/ф. Р-439/Тульчинська каса взаємного страхування кооперативних 
кустарів.

111/ф. Р-440/Дисциплінарна колегія при подільському губернському 
суді.

112/ф. Р-443 /первомайська міжрайонна каса взаємного страхування 
кооперативних кустарів.

113/ф. Р-446/Немирівська районна робітнича каса взаємного страху-
вання кооперативних кустарів.

114/ф. Р-449/Могилів-подільська районна робітнича каса Всеукраїн-
ського кооперативного банку/1924 р./8 спр.

115/ф. Р-451/Вінницька плодоовочева сушилка Вінницького плодо-
овочевого кооперативного товариства/1928 р./17 спр.

116/ф. Р-454/полонська районна контора Московської спілки спо-
живчих товариств.

117/ф. Р-463/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
швейної промисловості Вінницького обласного тресту швейної проми-
словості.

118/ф. Р-472/Управління 6-го району Вінницької повітової робітничо-
селянської міліції/1922 р./1 спр.

119/ф. Р-477/Вінницька макаронна фабрика Українського мукомоль-
ного тресту/1922–1924 рр./31 спр.

120/ф. Р-478/30-й державний млин Українського мукомольного тресту.
121/ф. Р-487/старший інспектор Української контори Всесоюзного 

кооперативно-колгоспного банку в Могилів-подільській окрузі.
122/ф. Р-506/Вінницька біржа праці.
123/ф. Р-551/подільський губернский відділ Всесоюзної профспілки 

працівників цукрової промисловості.
124/ф. Р-576/літинський повітовий відділ Всесоюзної профспілки 

працівників землі і лісу/1921–1923 рр./15 спр.
125/ф. Р-592/Жмеринська агенція подільської губернської контори 

Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими 
сільськогосподарськими продуктами/1923–1924 рр./13 спр.

126/ф. Р-596/Вінницька районна контора Всеукраїнського акціонер-
ного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими 
продуктами/1924–1926 рр./64 спр.

127/ф. Р-598/Вінницький груповий комітет профспілки працівників 
громадського харчування/1924–1926 рр./27 спр.

128/ф. Р-599/Вінницький груповий комітет Всесоюзної профспілки 
працівників харчової та смакової промисловості/1930–1931 рр./16 спр.

129/ф. Р-612/Дунаєвецький пункт Кам’янець-подільської контори 
Всесоюзного об’єднання складової та транспортно-експедиційної справи.

130/ф. Р-619/Народний суд 13-ї дільниці летичівського повіту.
131/ф. Р-629/лісова контора при Вінницькій обласній конторі 

житлово-будівельної кооперації.
132/ф. Р-638/Вінницьке відділення Всеукраїнської інвентарної кон-

тори.
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133/ф. Р-658/Жмеринський районний комітет Міжнародної органі-
зації допомоги революціонерам (МОДР).

134/ф. Р–660/Вінницька 1-а трудова артіль інвалідів з виробництва 
булочних і кондитерських виробів.

135/ф. Р-661/Вінницька трудова виробничо-кооперативна артіль 
інвалідів з виробництва фруктових соків.

136/ф. Р-663/Вінницький груповий комітет Всесоюзної профспілки 
працівників м’ясо-рибної консервної промисловості.

137/ф. Р-667/Вінницька нотаріальна камера/12 спр.
138/ф. Р-668/Гайсинська нотаріальна камера.
139/ф. Р-673/продовольча сесія подільського губернського револю-

ційного трибуналу.
140/ф. Р-674/Могилів-подільський окружний продовольчий комітет.
141/ф. Р-678/Управління Кам’янець-подільської робітничо-селянської 

міліції.
142/ф. Р-688/Управління районної промислової міліції, м. Вінниця.
143/ф. Р-692/проскурівська експедиція подільського об’єднаного 

відділення видавництва ЦК ВКп(б) “правда”/66 спр.
145/ф. Р-693/Тульчинська експедиція подільського об’єднаного від-

ділення видавництва ЦК ВКп(б) “правда”.
146/ф. Р-694/Жмеринська експедиція подільського об’єднаного від-

ділення видавництва ЦК ВКп(б) “правда”.
147/ф. Р-695/Кам’янець-подільська експедиція подільського об’єдна-

ного відділення видавництва ЦК ВКп(б) “правда”.
148/ф. Р-702/Тульчинська районна промислова рада.
149/ф. Р-712/Вороновицький груповий комітет Всесоюзної проф-

спілки будівельників.
150/ф. Р-713/Браїлівський груповий комітет Всесоюзної профспілки 

будівельників.
151/ф. Р-751/Уманська міжрайонна контора Всесоюзного державного 

акціонерного хлібозаготівельного товариства.
152/ф. Р-752/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників 

кооперації і державної торгівлі Вінницької контори Всесоюзного держав-
ного акціонерного хлібозаготівельного товариства.

153/ф. Р-753/Краснянська агенція Вінницької окружної контори дер-
жавного страхування.

154/ф. Р-758/Гніванська сільська єдина споживспілка.
155/ф. Р-780/Джулинський волосний комітет незаможних селян.
156/ф. Р-789/Юрковецький волосний комітет незаможних селян/1922–

1923 рр./1 спр.
157/ф. Р-790/Могилів-подільське окружне кооперативно-виробниче 

об’єднання інвалідів.
158/ф. Р-796/петрунівська сільська рада/1922 р./1 спр.
159/ф. Р-808/стінянська сільська рада/1923 р./2 спр.
160/ф. Р-809/Кущинецька сільська рада/1922–1923 рр./37 спр.
161/ф. Р-810/Карбівська сільська рада/1921–1922 рр./4 спр.
162/ф. Р-815/зчятківська сільська рада/1921–1922 рр./19 спр.
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163/ф. Р-825/Бершадська сільська рада/1921–1922 рр./5 спр.
164/ф. Р-838/Демківська сільська рада/1921–1922 рр./38 спр.
165/ф. Р-843/Вільшанська сільська рада/1921–1922 рр./2 спр.
166/ф. Р-869/Кислицький волвиконком/1920–1923 рр./35 спр.
167/ф. Р-870/Берізко-Чечельницька сільська рада/1921 р./1 спр.
168/ф. Р-883/Кунянський районний будинок культури/1 спр.
169/ф. Р-885/Шуро-Метлинецька трудова школа/1920 р./1 спр.
170/ф. Р-898/Баштанівський сільський революційний комітет/1920–

1921 рр./7 спр.
171/ф. Р-902/савинецький волосний революційний комітет/1920–

1921 рр./7 спр.
172/ф. Р-915/Хащеватський волвиконком.
173/ф. Р-916/Хащеватський райвиконком.
174/ф. Р-917/Теплицький волвиконком/1923 р./3 спр.
175/ф. Р-919/Краснопільський волвиконком/1923 р./1 спр.
176/ф. Р-921/Краснопільське волосне податкове бюро.
177/ф. Р-922/соболівське волосне податкове бюро.
178/ф. Р-923/Гайворонське районне податкове бюро Хащеватського 

продовольчого комітету.
179/ф. Р-931/степашківська вища початкова школа/7 спр.
180/ф. Р-936/Вінницька окружна контора Всеукраїнського об’єднання 

транспортно-складського тарного господарства/1929–1930 рр./92 спр.
181/ф. Р-944/помічник подільського губернського прокурора в Туль-

чинському окрузі.
182/ф. Р-952/Уповноважений подільського губернського суду в Туль-

чинському окрузі/1040 спр.
183/ф. Р-969/Уповноважений подільського губернського суду в Гай-

синському окрузі/82 спр.
184/ф. Р-974/Народний слідчий 1-ї дільниці Тульчинського округу/

1928–1929 рр./80 спр.
185/ф. Р-976/Народний слідчий 3-ї дільниці Тульчинського округу/

1928–1929 рр./74 спр.
186/ф. Р-978/Народний слідчий 5-ї дільниці Тульчинського округу/

1927–1929 рр./62 спр.
187/ф. Р-979/Народний слідчий 6-ї дільниці Тульчинського округу/

1927–1929 рр./50 спр.
188/ф. Р-150/Р-984/Народний слідчий 12-ї дільниці Тульчинського 

округу/1927–1929 рр./63 спр.
189/ф. Р-1012/Мястківське поштово-телеграфне відділення Ольго-

пільського повіту/1920–1921 рр./10 спр.
190/ф. Р-1013/Волковинецьке поштово-телеграфне відділення лети-

чівського повіту/1921–1929 рр./10 спр.
191/ф. Р-1014/соболівське поштово-телеграфне відділення Ново-

Ушицького повіту/1922–1923 рр./6 спр.
192/ф. Р-1015/старо-синявське поштово-телеграфне відділення лети-

чівського повіту/1920 р./6 спр.
193/ф. Р-1027/Трудова сесія Могилів-подільського окружного 

суду/1923–1926 рр./1299 спр.
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194/ф. Р-1028/Особлива сесія Могилів-подільського окружного 
суду/1921–1922 рр./699 спр.

195/ф. Р-1061/Міжрайонна технічна інспектура з котлового нагляду 
при Могилів-подільській облпрофраді/1935–1937 рр./8 спр.

196/ф. Р-1067/Народний суд 8-ї дільниці Вінницького повіту.
197/ф. Р-1070/Вінницька районна рада народних суддів.
198/ф. Р-1071/Надзвичайна сесія Тульчинського окружного суду.
199/ф. Р-1072/Особлива сесія народного суду Ольгопільського по-

віту.
200/ф. Р-1073/Народний суд 13-ї дільниці Вінницького повіту/1918–

1921 рр./39 спр.
201/ф. Р-1074/Народний суд 5-ї дільниці проскурівського повіту.
202/ф. Р-1076/судовий виконавець 6-ї дільниці Вінницького округу.
203/ф. Р-1078/Народний суд 14-ї дільниці Брацлавського повіту.
204/ф. Р-1080/Народний слідчий 3-ї дільниці Вінницького округу/

30 спр.
205/ф. Р-1081/Народний слідчий 1-ї дільниці Вінницького округу.
206/ф. Р-1083/судовий виконавець 7-ї дільниці Вінницького округу.
207/ф. Р-1084/судовий слідчий 7-ї дільниці Вінницького округу.
208/ф. Р-1085/Військовий слідчий 3-ї дільниці старо-Костянтинів-

ського повіту/5 спр.
209/ф. Р-1086/судовий слідчий 3-ї дільниці старо-Костянтинів ського 

повіту.
210/ф. Р-1087/Народний суд 4-ї дільниці Гайсинського округу/18 спр.
211/ф. Р-1088/Народний суд 3-ї дільниці липовецького повіту.
212/ф. Р-1089/судова сесія народного суду липовецького повіту.
213/ф. Р-1090/Особлива сесія народного суду старо-Костянтинів-

ського повіту.
214/ф. Р-1091/Народний суд 14-ї дільниці Вінницького повіту.
215/ф. Р-1092/Народний суд 11-ї дільниці проскурівського повіту.
216/ф. Р-1096/Хмільницький будинок примусових робіт (БупР)
217/ф. Р-1098/судовий виконавець 1-ї дільниці літинського повіту.
218/ф. Р-1099/продовольча сесія проскурівського повіту.
219/ф. Р-1100/Народний суд 2-ї дільниці Бердичівського повіту.
220/ф. Р-1101/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького повіту.
221/ф. Р-1102/Народний суд 5-ї дільниці літинського повіту.
222/ф. Р-1107/Місцевий комітет Всесоюзної профспілки радянських 

торговельних службовців Могилів-подільської районної спілки споживчих 
товариств.

223/ф. Р-1108/Уманська районна рада народних суддів.
224/ф. Р-1113/проскурівський повітовий відділ народного госпо-

дарства.
225/ф. Р-1126/Місцевий комітет Всеросійської профспілки праців-

ників радянських, громадських і торговельних установ при подільському 
губернському відділі ДпУ.

226/ф. Р-1127/Чечельницька організація Російської соціал-демо-
кратичної партії (меншовиків).
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227/ф. Р-1132/Вінницький дільничий комітет профспілки робітників і 
службовців шляхо-гідротехнічного будівництва.

228/ф. Р-1153/помічник подільського губернського прокурора у 
Жмеринському повіті.

229/ф. Р-1155/Тираспільський відділ прикордонної служби збройних 
сил на півдні Росії.

230/ф. Р-1178/Народний суд 2-ї дільниці літинського повіту.
231/ф. Р-1183/Народний суд 4-ї дільниці Могилів-подільського 

округу/1928 р./10 спр.
232/ф. Р-1187/Баговецьке поштове відділення.
233/ф. Р-1204/Каталинська сільська рада/1921–1930 рр./7 спр.
234/ф. Р-1214/Ямпільське робітничо-селянське споживче коопера-

тивне товариство.
235/ф. Р-1242/Народний суд 6-ї дільниці Вінницького округу.
236/ф. Р-1300/Антонінський волосний військовий комісаріат.
237/ф. Р-1614/Рахно-лісовський волосний військовий відділ/1922–

1923 рр./44 спр.
238/ф. Р-2149/Особлива трудова сесія з трудових справ народного 

суду 2-ї дільниці Бердичівського округу.
239/ф. Р-2460/Уладівський районний комітет Всесоюзної профспілки 

будівельників.
240/ф. Р-2548/Уланівська судово-земельна комісія.
241/ф. Р-2591/Джулинський районний комітет Всесоюзної профспі-

лки працівників сільського господарства.
242/ф. Р-2593/Осолинська сільська рада літинського району.
243/ф. Р-2671/Гайсинський комендант на поділлі.
244/ф. Р-2672/Командир 4 роти летичівського повіту.
245/ф. Р-2674/Управління Ніжинського військового начальника.
246/ф. Р-2677/Могилів-подільський окружний військовий коміса-

ріат/1923 р./3 спр.
247/ф. Р-2684/Ново-Ушицький продовольчий військовий магазин.
248/ф. Р-2746/Вінницький обласний відділ харчової промисловості.
249/ф. Р-2773/Брацлавське поштово-телеграфне відділення/1921–

1923 рр./38 спр.
250/ф. Р-2776/Городецьке поштово-телеграфне відділення/1923 р./2 спр.
251/ф. Р-2779/Комаргородське поштово-телеграфне відділення/1923 р./

4 спр.
252/ф. Р-2780/Купинське поштово-телеграфне відділення.
253/ф. Р-2784/смотрицьке поштово-телеграфне відділення.
254/ф. Р-2814/Гайсинське повітове статистичне бюро/1922 р./7 спр.
255/ф. Р-2822/1921–1924 рр./310 спр.
256/ф. Р-2823/Джулинський районний продовольчий комітет/1921–

1923 рр./12 спр.
257/ф. Р-3005/левківська сільська рада.
258/ф. Р-3011/станіславчицьке районне статистичне бюро.
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Державний архів волинської області

15 грудня 1944 р. Акт про воєнні збитки Волинського облдержархіву (за-
значені довоєнна кількість фондів – 63, од. зб. – 1331088, розсипу – 
60 кубометрів, хронологічні межі документів – 1597–1941 рр., кіль-
кість повністю знищених фондів – 6, од. зб. – 11277; кількість фон-
дів, що збереглася – 55, од. зб. – 167141) – ЦДАВО України ф. 14, 
оп. 2, спр. 34, арк. 25–26; ДА Волинської обл. ф. Р-66, оп. 3, спр. 14, 
арк. 179, 180;

 5 березня 1945 р. паспорт Волинського облдержархіву з показниками 1941, 
1944 рр. (на 25.6.1941: фондів – 63, од. зб. – 1331088; на 8.3.1944: 
фондів – 55, од. зб. – 167141) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 48, 
арк. 2;

31 січня 1946 р. Акт перевірки стану роботи архівних установ Волинської 
області та стану обліку втрат архівів (довоєнний обліково-довідковий 
апарат не зберігся; складені списки знищених справ по фондах, що 
частково збереглися) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 
129;

Квітень 1946 р. списки фондів Волинського облдержархіву, втрачених в 
період тимчасової окупації (повністю втрачено 6 фондів 29880 од. 
зб.; частково втрачено документи 8 фондів, 568 414 од. зб.; всього 
14 фондів, 598 344 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, 
арк. 20–21, 23, 25, 27–28;

1949 р. Історична довідка про архівні установи Волинської області (по обл-
держархіву зазначені довоєнна кількість фондів – 89 і од. зб. – 1113909, 
2756 кг розсипу, хронологічні межі документів – 1597–1939 рр., а 
також кількість повністю знищених фондів – 6 і од. зб. – 29930 та 
частково знищених фондів – 8 і од. зб. – 568414) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 759, арк. 49–57.
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Державний архів Дніпропетровської області

13 вересня 1941 р. Доповідна записка начальника архівного відділу УНКВс 
по Дніпропетровській області В. І. печурова про склад документів, 
вивезених на схід (106 скринь, 2 вагони, секретні фонди, науково-
довідковий апарат) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 98; 

Після 1 липня 1943 р. Дані начальника групи евакоархівів НКВс УРсР 
В. І. печурова про колекції листівок різних партій, евакуйованих з 
Дніпропетровського облдержархіву до м. Актюбінська станом на 
1.7.1943 – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 251, арк. 120–146;

15 листопада 1943 р. – 1 липня 1944 р. Доповідні записки колишнього 
працівника Дніпропетровського облдержархіву Т. л. Вікторовського 
начальнику Відділу держархівів УНКВс по Дніпропетровській області 
про роботу архіву в роки фашистської окупації – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2488, арк. 10–10 зв., 11, 13, 13 зв.;

25 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки Дніпропетровського облдержар-
хіву, висновки експертизи про цінність втрачених документів (зазна-
чені довоєнна кількість фондів – 2668 і од. зб. – 768494, хронологічні 
межі документів – 1738–1941 рр., кількість евакуйованих до 
м. Актюбінська фондів – 285, од. зб. – 30285) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2488, арк. 8, 9; ДА Дніпропетровської обл., ф. Р-268, 
оп. 2, спр. 18, арк. 33–33 зв.

10 червня 1945 р. замітка “Історичні документи Дніпропетровського архіву 
знайдені в Німеччині”, вміщена в обласній газеті “зоря” – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 31;

Червень 1945 р. листування УДА НКВс УРсР з ГАУ НКВс сРсР, військо-
вими частинами про виявлені в Німеччині документи Дніпропет-
ровського облдержархіву – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, 
арк. 21–29;

27 серпня 1946 р. список втрачених справ по фондах, які частково 
збереглися в Дніпропетровському облдержархіві (зазначені номери і 
назви 59 фондів, загальна кількість втрачених справ, кількість од. зб. 
в наявності) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 87–89 зв.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 1/Катеринославський губернський будівельний комітет, м. Кате-
ринослав/1825–1833 рр./10 спр.

2/ф. 2/Катеринославська губернська будівельна комісія, м. Катери-
нослав/1831–1849 рр./151 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

13�

3/ф. 3/Колекція документів: метричні виписки, що надавалися право-
славними церквами і равином м. Катеринослава та іншими установами для 
пред’явлення в навчальні заклади/1869–1913 рр./5 спр.

4/ф. 4/Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор/1833–
1866 рр./2 спр.

5/ф. 5/Азовський генерал-губернатор, м. Катеринослав/1775–1783 рр./
17 спр.

6/ф. 6/Таврійське губернське акцизне управління, м. сімферополь/1867–
1899 р./104 спр.

7/ф. 7/Катеринославський листопрокатний завод і фабрика металевих 
виробів Шабад левін і Альтер “Шла”/1908–1919 рр./12 спр.

8/ф. 9/Бахмутський міський магістрат Катеринославської губер-
нії/1800–1867 рр./51 спр.

9/ф. 10/Катеринославський і таврійський генерал-губернатор граф 
зубов/1792–1796 рр./333 спр.

10/ф. 11/Канцелярія катеринославського цивільного губернатора, 
м. Катеринослав/1803–1917 рр./47694 спр.

11/ф. 12/Дніпровський повітовий суд, м. Олешки Таврійської губер-
нії/1846–1851, 1853–1858, 1862–1867 рр./213 спр.

12/ф. 13/Азовська посадська ратуша, м. Азов Катеринославської гу-
бернії/1829, 1842–1860 рр./3 спр.

13/ф. 14/Новоросійське губернське правління, м. Новоросійськ Ново-
російської губернії/1778–1783, 1797–1804 рр./165 спр.

14/ф. 14/становий пристав 4-го стану Бердянського повіту Таврійсь-
кої губернії/1911–1916 рр./4 спр.

15/ф. 16/Катеринославське губернське у селянських справах присут-
ствіє, м. Катеринослав/1850, 1855–1861, 1899 рр./107 спр.

16/ф. 17/Управління державного майна Катеринославської губернії, 
м. Катеринослав/1867–1891 рр./338 спр.

17/ф. 18/Катеринославський губернський розпорядчий комітет, м. Ка-
теринослав/1879–1881 рр./3 спр.

18/ф. 20/Катеринославське губернське правління, м. Катеринослав/
1801–1917 рр./47924 спр.

19/ф. 22/Катеринославське медичне товариство, м. Катеринослав/1884–
1887 рр./1 спр.

20/ф. 23/старший фабричний інспектор Катеринославської губернії, 
м. Катеринослав/1893–1918 рр./451 спр.

21/ф. 24/Таврійський губернський землемір, м. сімферополь/1824–
1911 рр./27 спр.

22/ф. 25/Катеринославський губернський землемір, м. Катеринослав/
1788–1918 рр./170 спр.

23/ф. 26/Катеринославська губернська друкарня, м. Катеринослав/1892–
1913 рр./46 спр.

24/ф. 27/Катеринославська губернська комісія народного продо-
вольства/1833–1883 рр./214 спр.

25/ф. 29/Управління державного майна Таврійської губернії, м. сімфе-
рополь/1801–1917 рр./1246 спр.
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26/ф. 30/Катеринославська палата державного майна/1828–1885 рр./
221 спр.

27/ф. 33/Катеринославське губернське у справах про товариства 
присутствіє, м. Катеринослав/1910–1911 рр./7 спр.

28/ф. 34/Катеринославська повітова комісія народного продовольства, 
м. Катеринослав/1833–1845 рр./51 спр.

29/ф. 35/Верхньодніпровське спільне повітове присутствіє, м. Верх-
ньодніпровськ Катеринославської губернії/1854–1873 рр./9 спр.

30/ф. 36/Верхньодніпровське повітове казначейство, м. Верхньодні-
провськ Катеринославської губернії/1807–1915 рр./1635 спр.

31/ф. 37/Бахмутське повітове казначейство, м. Бахмут Катеринослав-
ської губернії/1836–1879 рр./279 спр.

32/ф. 38/Катеринославський повітовий комітет по знищенню сарани, 
м. Катеринослав/1858–1865 рр./3 спр.

33/ф. 39/Новоросійське повітове казначейство, м. Новоросійськ/
1800 р./1 спр.

34/ф. 40/павлоградський повітовий предводитель дворянства, м. пав-
лоград Катеринославської губернії/1798–1813 рр./2 спр.

35/ф. 41/Новомосковський повітовий землемір, м. Новомосковськ Ка-
теринославської губернії/1851–1895 рр./5 спр.

36/ф. 42/Катеринославська повітова дорожна комісія, м. Катерино-
слав/1859 р./1 спр.

37/ф. 43/слав’яносербський повітовий землемір, с. Нижнє Катерино-
славської губернії/1904 р./1 спр.

38/ф. 44/Верхньодніпровський повітовий землемір, м. Верхньо-
дніпровськ Катеринославської губернії/1852–1884 рр./13 спр.

39/ф. 45/податковий інспектор 2-ї дільниці павлоградського повіту, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1901–1914 рр./200 спр.

40/ф. 46/Катеринославське спільне повітове про встановлення 
торговельних цін присутствіє, м. Катеринослав/1829–1868 рр./113 спр.

41/ф. 47/Жданівське волосне правління, м. Жданівка Новомосков-
ського повіту Катеринославської губернії/1891–1819 рр./43 спр.

42/ф. 48/Вознесінське сільське правління павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1910 р./1 спр.

43/ф. 49/Канцелярія Азовського козацького війська/1827–1871 рр./
1546 спр.

44/ф. 52/Канцелярія Новосербського корпусу/1754–1765 рр./1637 спр.
45/ф. 53/Катеринославське губернське рекрутське присутствіє, 

м.  Катеринослав/1827–1872 рр./24 спр.
46/ф. 54/Катеринославське губернське з військової повинності 

присутствіє, м. Катеринослав/1881–1907 рр./26 спр.
47/ф. 55/поміщик, поручик степан Миколайович Миргородсь-

кий/1840–1870 рр./6 спр.
48/ф. 56/Катеринославський губернський воїнський начальник, 

м.  Катеринослав/1865–1866 рр./1 спр.
49/ф. 57/Катеринославський міський голова Іван Гаврилович 

Греков/1889–1900 рр./2 спр.
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50/ф. 58/Фонд поміщиків Овдія Дмитровича, Дмитра Дмитровича 
та Олександра Овдійовича Шмакових, с. Шмакове Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1766–1862 рр./50 спр.

51/ф. 59/поміщик Криштарович Верхньодніпровського повіту Кате-
ринославської губернії/1799–1818 рр./38 спр.

52/ф. 60/поміщики синельникови, с. Іванівка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1780–1845 рр./14 спр.

53/ф. 61/поміщик Юр’єв, Верхньодніпровський повіт Катерино-
славської губернії/1790–1843 рр./13 спр.

54/ф. 62/Фонд поміщика п.А. струкова/1836–1838 рр./2 спр.
55/ф. 63/Особовий фонд поміщиків Катеринославської і подільської 

губернії Гудовичів/1800–1837 рр./2 спр.
56/ф. 64/Начальник прикордонного Краснопільського форпоста, 

с. Краснопілля Катеринославської губернії і повіту/1786 р./1 спр.
57/ф. 65/Особовий фонд поміщиків Олексієвих Георгія і петра Катери-

нославської губернії/1837–1883 рр./11 спр.
58/ф. 66/поміщик залюбовський Новомосковського повіту Катери-

нославської губернії/1819–1867 рр./13 спр.
59/ф. 67/поміщик Рядзянко Новомосковського повіту Катеринослав-

ської губернії/1776–1877 рр./7 спр.
60/ф. 68/поміщики Катеринославського повіту Нечаєви/1802–1862 рр./

23 спр.
61/ф. 69/петропавлівське поштово-телеграфне відділення Катери-

нославського губернського відділу зв’язку, с. петропавлівка павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1901–1918 рр./28 спр.

62/ф. 70/Казенна палата Катеринославського намісництва, Новоро-
сійська палата/1784–1917 рр./859 спр.

63/ф. 71/палата цивільного суду Катеринославського намісництва, 
м. Катеринослав/1784–1807 рр./62 спр.

64/ф. 72/Катеринославська палата цивільного суду/1802–1870 рр./
1801 спр.

65/ф. 75/Новоросійський губернський прокурор, м. Новоросійськ 
(Катеринослав)/1797–1904 рр./49 спр.

66/ф. 76/сімейний фонд дворян степана степановича і Ганни пили-
півни Євацьких, м. Катеринослав/1905–1917 рр./1 спр.

67/ф. 77/Гречанівське кредитне товариство, с. Гречанівка Шульгівсь-
кої волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1900–
1918 рр./1 спр.

68/ф. 79/Катеринославський публічний нотаріус Берк Аршавський, 
м.  Катеринослав/1852–1853 рр./4 спр.

69/ф. 80/Катеринославський публічний нотаріус Карл Нейман, 
м. Катеринослав/1853–1865 рр./49 спр.

70/ф. 81/Катеринославський публічний нотаріус Іларіон Єльфімов, 
м. Катеринослав/1842–1847 рр./12 спр.

71/ф. 82/Катеринославський публічний нотаріус Андрій зайцев, 
м. Катеринослав/1847–1852 рр./9 спр.
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72/ф. 83/Катеринославський публічний нотаріус Омелян стецинсь-
кий м. Катеринослав/1837–1841 рр./8 спр.

73/ф. 84/Катеринославський публічний нотаріус Федір Антоньєв, 
м. Катеринослав/1831–1835 рр./3 спр.

74/ф. 85/Катеринославський міський маклер Афанасій Бочаров, 
м. Катеринослав/1856–1869 рр./40 спр.

75/ф. 86/правління Рибальської сільської допоміжної ощадної 
каси, с. Рибальське Йосипської волості Новомосковського повіту Катери-
нославської губернії/1911–1913 рр./1 спр.

76/ф. 88/Катеринославський міський маклер Іван Шевельов, м. Кате-
ринослав/1817–1824 рр./25 спр.

77/ф. 89/Катеринославський міський маклер семен скоробогатов, 
м. Катеринослав/1824–1856 рр./70 спр.

78/ф. 90/посередник полюбовного спеціального розмежування 
дач, м. Веселоградське слов’яносербського повіту Катеринославської гу-
бернії/1888–1892 рр./3 спр.

79/ф. 91/посередник полюбовного спеціального розмежування спі-
льних дач, с. Явдохо-Григорівка Катеринославського повіту і губернії/1860–
1879 рр./3 спр.

80/ф. 92/посередник спеціального розмежування спільних дач Верх-
ньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1884 р./1 спр.

81/ф. 93/Кременчуцький міський магістрат, м. Кременчук полтав-
ської губернії/1772–1865 рр./2 спр.

82/ф. 94/Бахмутська дворянська опіка, м. Бахмут Катеринославської 
губернії/1831 р./1 спр.

83/ф. 95/павлоградський стряпчий, м. павлоград Катеринославської 
губернії/1787–1789 рр./3 спр.

84/ф. 96/павлоградська і Маріупольська дворянські опіки Катери-
нославського намісництва/1789–1799 рр./43 спр.

85/ф. 97/Катеринославський тимчасовий повітовий суд/1720–1868 рр./
15 спр.

86/ф. 100/святогірський Успенський монастир, м. святогірськ/1679–
1726 рр./1 спр.

87/ф. 101/Катеринославський тимчасовий комітет з будівництва бо-
гоугодних закладів, м. Катеринослав/1841–1844 рр./4 спр.

88/ф. 102/Рибальська товариська ощадно-позичкова каса, с. Рибаль-
ське Йосипівської волості Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1915–1916 рр./1 спр. 

89/ф. 103/Олександрівське духовне правління Катеринославського 
намісництва/1786–1799 рр./8 спр.

90/ф. 104/Катеринославське духовне правління. Новомосковське 
духовне правління/1784–1832 рр./22 спр.

91/ф. 105/Олексопільське духовне правління, м. Олексопіль (с. Нех-
вороща)/1784–1788 рр./5 спр.

92/ф. 106/Катеринославська духовна консисторія, м. Катерино-
слав/1785–1918 рр./17847 спр. 
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93/ф. 107/Кишинівська експоргієвська духовна дикастерія/1819 р./
1 спр.

94/ф. 108/Кокшарівське поштово-телеграфне відділення Катери-
нославського поштово-телеграфного округу, с. Кокшарове/1916 р./3 спр.

95/ф. 109/Катеринославське духовне правління, м. Катерино-
слав/1773–1806 рр./13 спр.

96/ф. 110/самарське духовне правління, с. петряківка Катеринослав-
ського намісництва/1771–1777 рр./3 спр.

97/ф. 111/Духовне правління Українського ландміліцейського кор-
пусу, фортеця святої Єлизавети, м. Катеринослав/1754–1755 рр./1 спр.

98/ф. 112/павлоградське духовне правління Катеринославського 
намісництва, с. Новоселиця-Новомосковськ/1790–1791 рр./7 спр.

99/ф. 114/Духовне правління молитовного товариства “Ашкінезі”, 
м. Катеринослав/1914 р./1 спр.

100/ф. 115/паньківське поштово-телеграфне відділення, с. паньківка 
Катеринославського поштово-телеграфного округу/1914–1919 рр./2 спр. 

101/ф. 116/Катеринославський відділ Російського товариства саді-
вництва/1896 р./1 спр.

102/ф. 117/Голова Катеринославського судово-мирового округу/
1864 р./1 спр.

103/ф. 118/Управляючий Катеринославського земського злучного 
стайничого, м. Катеринослав/1843–1862 рр./303 спр.

104/ф. 120/Катеринославська земська управа, м. Катеринослав/1863–
1918 рр./147 спр.

105/ф. 121/Катеринославський приказ громадського нагляду, м. Кате-
ринослав/1886–1867 рр./610 спр.

106/ф. 122/Інспектор з питань заглиблення Дніпровських гирл/1876–
1877 рр./1 спр.

107/ф. 123/Комісія зі святкування ювілею Харківського університету, 
м. Катеринослав/1875–1878 рр./4 спр.

108/ф. 125/Катеринославська лікарська управа, м. Катеринослав/1797–
1864 рр./110 спр.

109/ф. 126/саратовська меніївська контора, м. саратов/1818–
1826 рр./21 спр.

110/ф. 127/Катеринославський ярмарочний комітет, м. Катерино-
слав/1854–1861 рр./3 спр.

111/ф. 128/прикордонна з польским Брацлавським воєводством ко-
місія/1780–1788 рр./133 спр.

112/ф. 129/Катеринославського намісництва губернський прокурор/
1796 р./204 спр.

113/ф. 130/павлоградський повітовий податковий інспектор, м. пав-
лоград Катеринославської губернії/1888–1913 рр./278 спр.

114/ф. 131/Катеринославська міська громадська бібліотека, м. Кате-
ринослав/1905–1911 рр./23 спр. 

115/ф. 132/Катеринославська губернська будівельна і дорожна ко-
місія/1850–1864 рр./144 спр.
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116/ф. 133/податковий інспектор 1-ї дільниці павлоградського по-
віту, м. павлоград Катеринославської губернії/1903–1910 рр./221 спр.

117/ф. 135/Катеринославська контрольна палата, м. Катеринослав/1865–
1919 рр./5 спр.

118/ф. 136/лікарська частина Катеринославської залізниці/1887–
1917 рр./255 спр.

119/ф. 137/Опікунське управління у справах майна Олександра 
Миколайовича поля, м. Катеринослав/1891–1899 рр./13 спр.

120/ф. 138/Катеринославська жіноча гімназія, А. Г. петрової, м. Ка-
теринослав/1904–1919 рр./248 спр.

121/ф. 139/Редакція газети “Катеринославський ювілейний листок”/
1887 р./9 спр.

122/ф. 140/Експедиція з питань зрошення на півдні Росії та Кавказі/
1895 р./1 спр.

123/ф. 141/Катеринославський помологічний комітет, м. Катерино-
слав/1821 р./1 спр.

124/ф. 142/Катеринославський попечительський комітет про капітал 
сільської промисловості, м. Катеринослав/1845–1915 рр./68 спр.

125/ф. 143/Мануйлівська питейна контора, с. Мануйлівка Новомо-
сковського повіту Катеринославської губернії/1841 р./2 спр.

126/ф. 144/Комітет допомоги жителям південного краю, що пос-
траждали від нападу ворога, м. Катеринослав/1856 р./1 спр.

127/ф. 145/Торська воєводська канцелярія Катеринославської провін-
ції Азовської губернії, м. Тор (слов’янськ)/1777–1782 рр./11 спр.

128/ф. 146/Катеринославський і Херсонський обер-форшмейстер/
1811 р./1 спр.

129/ф. 147/Катеринославське окружне правління товариства допо-
моги при аваріях кораблів/1875 р./1 спр.

130/ф. 148/Катеринославська губернська комісія зрівнювання гро-
шових зборів з державних селян/1848–1851 рр./7 спр.

131/ф. 149/Катеринославський міський подворовий комітет/1861–
1862 рр./2 спр.

132/ф. 150/Катеринославське єпархіальне жіноче училище, м. Кате-
ринослав/1907–1919 рр./60 спр.

133/ф. 151/Катеринославський загін зі складання записів володінь, 
м. Катеринослав/1862–1887 рр./169 спр.

134/ф. 152/Виробничий робіт з упорядкування й оцінки оброчних 
статей в Катеринославській губернії/1873–1881 рр./7 спр.

135/ф. 153/Управління директора шпиталів Катеринославської, пол-
тавської і Херсонської губерень/1856 р./17 спр.

136/ф. 154/Катеринославський губернський комітет зі складання 
проекта положення про міські прибутки і видатки/1841 р./1 спр.

137/ф. 155/Широчанське сільське правління, с. Широке солонянської 
волості Катеринославського повіту і губернії /1911–1912 рр./1 спр.

138/ф. 156/Катеринославський повітовий воїнський начальник, 
м. Катеринослав/1910–1916 рр./1 спр.
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139/ф. 157/Катеринославська квартальна комісія, м. Катеринослав/1863–
1870 рр./33 спр.

140/ф. 158/павлоградське міське з квартирного податку присутствіє, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1898 р./1 спр.

141/ф. 159/Катеринославська повітова у справах про вибори до 
Державної думи комісія, м. Катеринослав/1907 р./1 спр.

142/ф. 160/Ощадно-позичкова каса службовців товариства російських 
трубопрокатних заводів, м.  Катеринослав/1909–1919 рр./1 спр.

143/ф. 161/Іосифівський жіночий монастир Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1882–1917 рр./73 спр.

144/ф. 162/самарський пустельно-Миколаївський монастир Ново-
московського повіту Катеринославської губернії, м. Новомосковськ/1752–
1920 рр./1741 спр.

145/ф. 163/Катеринославське благодійне товариство, м. Катеринослав
/1912–1918 рр./13 спр.

146/ф. 164/Контроль Катеринінської залізниці, м. Катеринослав/1916–
1918 рр./8 спр.

147/ф. 165/Новомосковське повітове училище, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1808 р./9 спр.

148/ф. 167/Катеринославське відділення державного банку, м. Кате-
ринослав/1867–1917 рр./77 спр.

149/ф. 168/Катеринославський комерційний банк, м. Катеринослав/
1872–1897 рр./3 спр.

150/ф. 169/Катеринославське відділення селянського поземельного 
банку м. Катеринослав/1883–1916 рр./920 спр.

151/ф. 170/Катеринославське повітове казначейство, м. Катерино-
слав/1804–1866 рр./4 спр.

152/ф. 171/Новомосковське повітове казначейство Катеринославської 
губернії/1831–1865 рр./7 спр.

153/ф. 172/павлоградське повітове казначейство, м. павлоград Кате-
ринославської губернії/1919 рр./1030 спр.

154/ф. 173/Державна ощадна каса при павлоградському повітовому 
казначействі, м. павлоград Катеринославської губернії/1897–1918 рр./
104 спр.

155/ф. 174/податковий інспектор Верхньодніпровського повіту, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1894–1914 рр./39 спр.

156/ф. 175/Вознесенське намісницьке правління/1796–1797 рр./10 спр.
157/ф. 176/Катеринославська губернська креслярська/1803–1919 рр./

5312 спр.
158/ф. 177/Катеринославський окружний суд/1862–1919 рр./232 спр.
159/ф. 178/Катеринославське товариство споживачів “Ощадливість”, 

м. Катеринослав/1868–1872 рр./3 спр. 
160/ф. 179/завідуючий Державним земельним майном Катерино-

славської губернії/1905–1920 рр./61 спр.
161/ф. 180/Управління з будівництва 2-ї Катерининської заліз-

ниці/1901–1911 рр./9 спр. 
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162/ф. 181/Катеринославське відділення товариства боротьби з 
заразними хворобами/1904 р./1 спр.

163/ф. 182/Канцелярія тимчасового Дніпровського військового 
генерал-губернатора, м. Одеса/1907–1908 рр./7 спр.

164/ф. 183/Фабричний інспектор 4-ї дільниці Катеринославської 
губернії, м. Катеринослав/1910–1914 рр./3 спр.

165/ф. 184/Катеринославське відділення товариства соколов і Жмуд-
ський/1913–1917 рр./6 спр.

166/ф. 185/павлоградський міський сирітський суд, м. павлоград 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1916–1918 рр./2 спр.

167/ф. 186/Катеринославське губернське акцизне управління/1904–
1920 рр./22 спр.

168/ф. 187/Наглядач акцизних зборів 1-го округу, м. Катерино-
слав/1905–1920 рр./23 спр.

169/ф. 188/Наглядач акцизних зборів 1-го округу Катеринославської 
губернії, м. Катеринослав/1907–1908 рр./2 спр.

170/ф. 189/Катеринославський казенний винний склад № 1, м. Кате-
ринослав/1912 р./13 спр.

171/ф. 190/завідуючий Катеринославським і Верхньодніпровським 
піщано-балочним районом в Катеринославській губернії/1915 р./1 спр.

172/ф. 191/старший таксатор з балочних робіт, м. Охтирка Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/1910–1912 рр./2 спр.

173/ф. 192/Гірниче управління півдня Росії, м. Катеринослав/1891–
1922 рр./2785 спр.

174/ф. 193/Миколаївська церква, с. Ігрень любимівської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1858–1863 рр./1 спр.

175/ф. 194/Миколаївська церква, с. Богуслав павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1859–1861 рр./1 спр.

176/ф. 195/Іоанно-Богословська церква, с. підгородне Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1831–1856 рр./2 спр.

177/ф. 196/Новомосковська церква, с. любимівка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1789–1861 рр./14 спр.

178/ф. 197/свято-Троїцька церква, с. Аули Романівської волості Кате-
ринославського повіту і губернії/1852–1861 рр./2 спр.

179/ф. 198/Рождественсько-Богородицька церква, с. Кам’янське Кате-
ринославського повіту і губернії/1850–1862 рр./2 спр.

180/ф. 199/Миколаївська церква, с. Тритузне Кам’янської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1812–1862 рр./4 спр.

181/ф. 200/Успенська церква, с. Романське Катеринославського по-
віту і губернії/1825–1861 рр./9 спр.

182/ф. 201/Григор’ївська церква, с. петрівка Новомосковського по-
віту Катеринославської губернії/1780–1862 рр./15 спр.

183/ф. 202/Іоанно-Богословська церква, с. почино-софіївка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1852–1862 рр./3 спр.

184/ф. 203/Миколаївська церква, с. Магдалинівка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1821–1862 рр./7 спр.

185/ф. 204/Рождественсько-Богородицька церква, с. Очеретувате Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1844–1861 рр./4 спр.
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186/ф. 205/Миколаївська церква, с. Чаплинка Новомосковського по-
віту Катеринославської губернії/1849–1862 рр./6 спр.

187/ф. 206/преображенська церква, с. Кам’янка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1849–1862 рр./8 спр.

188/ф. 207 Римо-католицький костел, с. Ямбург Ямбурзької волості 
Катеринославського повіту і губернії/1829–1868 рр./3 спр.

189/ф. 208/Миколаївська церква, с. лоцмано-Кам’янка Катери-
нославського повіту і губернії/1831–1860 рр./9 спр.

190/ф. 209/Воскресінська церква, с. Могилів Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1788–1863 рр./9 спр.

191/ф. 210/Кресто-Воздвиженська церква, с. Діївка Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1839–1973 рр./6 спр.

192/ф. 211/Іоанно-Богословська церква, с. сухачівка Діївської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1843–1870 рр./6 спр.

193/ф. 212/покровська церква, с. Таромське Діївської волості Кате-
ринославського повіту і губернії/1851–1862 рр./2 спр.

194/ф. 213/Миколаївська церква, с. Нові Койдаки Діївської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1850–1870 рр./4 спр.

195/ф. 214/святодухівська церква, с. Краснопілля Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1840–1861 рр./4 спр.

196/ф. 215/Ананіївська церква, с. Жовте Катеринославського повіту і 
губернії/1790 р./2 спр.

197/ф. 216/петропавлівська церква, с. зелене Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1784–1806 рр./2 спр.

198/ф. 217/Катеринославське товариство аматорів полювання, м. Ка-
теринослав/1892–1903 рр./5 спр.

199/ф. 218/Миколаївська церква, с. Миколаївка-Купіїваха Троїцької 
волості Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1863–
1871 рр./3 спр.

200/ф. 219/Костянтинівська церква, с. Хорошеве Катеринославського 
повіту/1799 р./3 спр.

201/ф. 220/Катеринославське відділення російського товариства 
“загальна компанія електрики”/1914–1916 рр./3 спр.

202/ф. 221/Катеринославська жіноча гімназія с. І. степанової, 
м. Катеринослав/1905–1919 рр./100 спр.

203/ф. 222/Кримське соляне правління, м. перекоп/1801–1891 рр./
1346 спр.

204/ф. 223/Катеринославське губернське особливе у земських 
повинностях присутствіє, м. Катеринослав/1833–1904 рр./260 спр.

205/ф. 224/Катеринославське губернське у земських і міських справах 
присутствіє, м. Катеринослав/1896–1919 рр./109 спр.

206/ф. 225/Катеринославський губернський предводитель дворян-
ства, м. Катеринослав/1846–1849 рр./4 спр.

207/ф. 226/Катеринославський повітовий предводитель дворянства 
Катеринославської губернії/1848–1867 рр./8 спр.

208/ф. 227/Катеринославське дворянське депутатське зібрання, 
м. Катеринослав/1851–1916 рр./29 спр.
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209/ф. 228/Катеринославська губернська земська управа, м. Катери-
нослав/1878–1919 рр./80 спр.

210/ф. 229/Верхньодніпровська повітова земська управа, м. Верхньо-
дніпровськ Катеринославської губернії/1916 р./1 спр.

211/ф. 230/Окружний інженер луганського гірничого округу, с. луга-
нське Катеринославської губернії/1880–1887 рр./8 спр.

212/ф. 231/Окружний інженер Дніпровсько-Таврійського округу, 
м. сімферополь Таврійської губернії/1891–1899 рр./42 спр.

213/ф. 232/Окружний інженер Бахмутського гірничого округу, м. Бах-
мут Катеринославської губернії/1907 рр./1 спр.

214/ф. 233/Окружний інженер Горлівського гірничого округу, 
с. Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії/1910–1912 рр./
6 спр.

215/ф. 234/Таксатор, завідуючий організацією робіт із закріплення 
і заліснення зибучих пісків Таврійської і Катеринославської губерній, 
м. Катеринослав/1902 р./1 спр.

216/ф. 235/Катеринославське губернське відділення комітету кня-
гині Тетяни Миколаївни Романової, м. Катеринослав/1916 р./1 спр.

217/ф. 236/Директор народних училищ Катеринославської губернії, 
м. Катеринослав/1911–1917 рр./2 спр.

218/ф. 237/Інспектор народних училищ Катеринославської губернії, 
м. Катеринослав/1870–1887 рр./152 спр.

219/ф. 238/покровська церква, с. Орлівщина знам’янської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1849–1874 рр./4 спр.

220/ф. 239/Георгіївська церква 135-го піхотного Керч-Єникольского 
полку/1864–1875 рр./6 спр.

221/ф. 240/Андріївська церква, с. Андріївка попаснянської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1822–1876 рр./6 спр.

222/ф. 241/Кресто-Воздвиженська церква, с. знам’янка Новомо-
сковського повіту Катеринославської губернії/1836–1875 рр./8 спр.

223/ф. 242/Троїцька церква, с. Коробинівка знам’янської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1835–1874 рр./
24  спр.

224/ф. 243/Миколаївська церква, с. Булахівка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1850–1876 рр./6 спр.

225/ф. 244/Архангело-Михайлівська церква, с. Івано-Михайлівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1844–1875 рр./3 спр.

226/ф. 245/Катеринославське товариство взаємного страхування 
майна від вогню, м. Катеринослав/1897–1920 рр./4 спр.

227/ф. 246/Катеринославська Маріїнська жіноча гімназія, 
м.  Катеринослав/1900–1919 рр./236 спр.

228/ф. 247/Архангело-Михайлівська церква, с. Уплатне павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1818–1860 рр./4 спр.

229/ф. 248/Казанська церква, с. Рудаївка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1856–1874 рр./4 спр.

230/ф. 249/Іоанно-Богословська церква, с. Криштопівка самойлів-
ської волості Катеринославської губернії/1789–1870 рр./5 спр.
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231/ф. 250/Вознесенська церква, с. попівка самойлівської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1863–1875 рр./2 спр.

232/ф. 251/покровська церква, с. самойлівка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1857–187 рр./2 спр.

233/ф. 252/Катеринославська поштово-телеграфна контора Катери-
нославського поштово-телеграфного округу, м. Катеринослав/1898–
1917 рр./37 спр.

234/ф. 253/Амурське поштово-телеграфне відділення Катеринослав-
ського поштово-телеграфного округу, селище Амур/1916–1917 рр./5 спр.

235/ф. 254/Канцеропільське поштове відділення Катеринославсь-
кого поштово-телеграфного округу/1882–1905 рр./5 спр.

236/ф. 255/Велико-знам’янське поштово-телеграфне відділення Оде-
ського поштово-телеграфного округу/1912–1914 рр./14 спр.

237/ф. 256/Начальник Агатманського поштово-телеграфного від-
ділення, с. Агатмани Таврійської губернії/1914 р./3 спр.

238/ф. 257/Окружний інженер Катеринославського гірничого округу, 
м. Катеринослав/1891–1917 рр./507 спр.

239/ф. 258/Новомосковська міська поліція, м. Новомосковськ Кате-
ринославської губернії/1784–1869 рр./7781 спр.

240/ф. 259/Олександрівський південно-російський завод товариства 
Брянського рейкопрокатного та механічного заводу, м. Катеринослав/1887–
1918 рр./158 спр.

241/ф. 260/Новомосковська повітова земська управа, м. Новомос-
ковськ Катеринославської губернії/1899–1919 рр./8 спр.

242/ф. 261/Катеринославська губернська земська лікарня, м. Кате-
ринослав/1863–1917 рр./20 спр.

243/ф. 262/Троїцька церква, с. Троїцьке павлоградського повіту Кате-
ринославської губернії/1840–1871 рр./8 спр.

244/ф. 263/Китайгородська Миколаївська церква, с. Китайгород Ко-
белякського повіту полтавської губернії/1815–1909 рр./5 спр.

245/ф. 264/Миколаївська церква, с. Акимівка Рудаївської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1842–1875 рр./4 спр.

246/ф. 266/Катеринославська духовна семінарія, м. Катерино-
слав/1823–1902 рр./53спр.

247/ф. 267/Новомосковське повітове з воїнської повинності при-
сутствіє, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1878–1916 рр./
9 спр.

248/ф. 268/Бердянський комітет надання допомоги потерпілим від 
війни, м. Бердянськ Таврійсьної губернії/1855–1858 рр./152 спр.

249/ф. 269/Катеринославська 3-я міська жіноча гімназія, м. Кате-
ринослав/1912–1919 рр./41 спр.

250/ф. 270/Четверта переписна дільниця Дніпровського повіту 
Таврійської губернії з проведення першого загального перепису населення 
у 1895 р.

251/ф. 270/Катеринославський губернський статистичний комітет, 
м. Катеринослав/1858–1924 рр./328 спр.
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252/ф. 271/Акимівське волосне правління, с. Акимівка павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1861–1864 рр./6 спр.

253/ф. 272/Рудаївське волосне правління, с. Рудаївка павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1862–1893 рр./7 спр.

254/ф. 273/Шульгівське волосне правління, с. Шульгівка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1869–1916 рр./12 спр.

255/ф. 274/Хортицьке волосне правління, м. Хортиця Катерино-
славського повіту і губернії/1880 р./1 спр.

256/ф. 275/солонянське поштово-телеграфне відділення Катерино-
славського поштово-телеграфного округу, с. солоне солонянської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1906–1916 рр./12 спр.

257/ф. 276/Нікопольська поштово-телеграфна контора Катеринослав-
ського поштово-телеграфного округу, м.  Нікополь/1913–1919 рр./35 спр.

258/ф. 277/Новопразська поштово-телеграфна контора, с. Нова прага 
Херсонської губернії/1914–1920 рр./5 спр.

259/ф. 278/Бельгійське акціонерне (аноніме) товариство “Катери-
нославський трамвай”, м. Катеринослав/1905–1913 рр./5 спр.

260/ф. 279/парові млини №1, 2, 3, 4 торгового дому Г. А. Нібураї і К* 
з Шенвізе Олександрівського повіту/1904 р./1 спр.

261/ф. 280/Вознесенська церква, м. павлоград Катеринославської 
губернії/1845–1874 р./20 спр.

262/ф. 281/синагога, с. петропавлівка павлоградського повіту Кате-
ринославської губернії/1867–1874 р./7 спр.

263/ф. 282/синагога, м. павлоград Катеринославської губернії/1836–
1875 рр./12 спр.

264/ф. 283/Миколаївська церква с. Миколаївки і с. Рудаївки Михай-
лівської волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1849–
1872 рр./2 спр.

265/ф. 284/Іоанно-Богословська церква, с. Василівка павлоградсь кого 
повіту Катеринославської губернії/1855–1873 рр./2 спр.

266/ф. 285/Георгіївська церква, с. Роздори павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1854–1875 рр./4 спр.

267/ф. 286/покровська церква, с. луб’янка Роздорської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1848–1870 рр./4 спр.

268/ф. 287/Миколаївська церква, с. Хорошеве Єлизавето-Хорошівської 
волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1852–
1875 рр./4 спр.

269/ф. 288/Успенська церква, с. Михайлівка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1803–1876 рр./8 спр.

270/ф. 289/Георгіївська церква, с. Григорівка Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії/1810–1874 рр./8 спр.

271/ф. 290/петропавлівська церква, с. павлівка павлоградського по-
віту Катеринославської губернії/1805–1863 рр./1 спр.

272/ф. 291/Катеринославська церква, с. Іванівка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1863–1873 рр./2 спр.

273/ф. 292/Успенська церква, с. Коханівка Хорошівської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1863–1875 рр./2 спр.
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274/ф. 293/петропавлівська церква, с. петропавлівка павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1858–1875 рр./13 спр.

275/ф. 294/Троїцька церква, с. петрівка Миколаївської волості пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1860–1875 рр./3 спр.

276/ф. 295/покровська соборна церква, м. павлоград Катеринослав-
ської губернії/1813–1843 рр./10 спр.

277/ф. 296/Георгіївська церква, с. Кочеріжки В’язівської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1841–1874 рр./6 спр.

278/ф. 297/софіївська церква, с. Чорномазівка павлоградського 
повіту і губернії/1854–1875 рр./4 спр.

279/ф. 298/петропавлівська церква, с. павлівка (Шандрівка) павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1810–1873 рр./5 спр.

280/ф. 299/Георгіївська церква, с. Юр’ївка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1808–1875 рр./12 спр.

281/ф. 300/Архангело-Михайлівська церква, с. В’язівок павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1841–1873 рр./19 спр.

282/ф. 301/петропавлівська церква, с. Ханделеївка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1860–1868 рр./5 спр.

283/ф. 302/Успенська церква, с. Чорнявщина павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1798–1874 рр./7 спр.

284/ф. 303/Миколаївська церква, с. Нова Русь Каховської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1793–1861 рр./3 спр.

285/ф. 304/Іоанно-Богословська церква, с. Тернівка Богданівської во-
лості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1837–1849 рр./
2 спр.

286/ф. 305/Олексіївська церква, с. Хорошеве павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1837–1874 рр./5 спр.

287/ф. 306/Воскресенська церква, с. Воскресенка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1855–1875 рр./3 спр.

288/ф. 307/Успенська церква, с. Голубівка Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1859–1874 рр./4 спр.

289/ф. 308/Архангело-Михайлівська церква, с. попасне Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1858–1870 рр./2 спр.

290/ф. 309/покровська церква, с. Олександрівка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1854–1870 рр./2 спр.

291/ф. 310/Успенська церква, с. Опанасівка Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1860–1873 рр./2 спр.

292/ф. 311/свято-Духівська церква, с. Артільне павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1841–1874 рр./4 спр.

293/ф. 312/Трьохсвятительська церква, с. Іванівка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1848–1874 рр./3 спр.

294/ф. 313/Казанська церква, с. Князеве Рождественської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1823–1876 рр./4 спр.

295/ф. Р-313/литвинівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів, с. литвинівка Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської округи/1928 р./1 спр.
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296/ф. 314/Успенська церква, с. смирне павлоградського повіту Ка-
теринославської губернії/1858–1877 рр./5 спр.

297/ф. 315/преображенська церква, с. Олександрівка павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1856–1870 рр./4 спр.

298/ф. 316/Миколаївська церква, с. Миколаївка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1835–1873 рр./13 спр.

299/ф. 317/Рождественсько-Богородицька церква, с. Дмитрівка па-
влоградського повіту Катеринославської губернії/1850–1873 рр./14 спр.

300/ф. 318/Вознесенська церква, с. Василівка павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1800–1874 рр./18 спр.

301/ф. 319/Йосипівське сільське правління Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1900–1903 рр./2 спр.

302/ф. 320/Рождественсько-Богородицька церква, с. Рождественське 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1863–1872 рр./4 спр.

303/ф. 321/Архангело-Михайлівська церква, с. Михайлівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1848–1875 рр./4 спр.

304/ф. 322/Вознесенська церква, с. Красно-павлівка Артільної волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1894–1880 рр./3 спр.

305/ф. 323/Канцелярія Кременчуцького оберкоменданта бригадира 
Чорткова, м. Кременчук полтавської губернії/1768–1770 рр./8 спр.

306/ф. 324/петропавлівська церква, с. петрівське Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1830–1870 рр./3 спр.

307/ф. 325/преображенська церква, с. Широке солонянської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1865–1830 рр./5 спр.

308/ф. 326/Успенська церква, с. Олександрополь Томаківської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1856–1930 рр./16 спр.

309/ф. 327/петропавлівська церква, с. Михайлівка Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1832–1870 рр./3 спр.

310/ф. 328/преображенська церква, с. звонецьке Нікольської волості 
Катеринославського повіту і губернії/1858–1871 рр./1 спр.

311/ф. 329/Воскресенська церква, с. Миколаївка Катеринославського 
повіту і губернії/1918 р./1 спр.

312/ф. 330/Церква 134-го піхотного Феодосійського полку, м. Кате-
ринослав/1780–1913 рр./6 спр.

313/ф. 331/покровська церква, с. Бородаївка Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1792–1895 рр./23 спр.

314/ф. 332/Азовська губернська канцелярія/1775–1792 рр./484 спр.
315/ф. 333/Дмитріївська церква, с. Вербки павлоградського повіту 

Катеринославської губернії/1788–1870 рр./24 спр.
316/ф. 334/Архангело-Михайлівська церква, с. піщанка знаменів-

ської волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1865–
1875 рр./3 спр.

317/ф. 335/Миколаївська церква, с. Олексіївка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1857–1861 рр./1 спр.

318/ф. 336/преображенська церква, с. Волоське Катеринославського 
повіту і губернії/1903–1904 рр./2 спр.

319/ф. 337/покровська церква, м. Катеринослав/1901 р./1 спр.
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320/ф. 338/петропавлівська церква, с. Балабино-петровське пет-
рово-строганівської волості Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії/1905 р./1 спр.

321/ф. 339/Казанська церква, с. Шашинівка Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1784–1824 рр./24 спр.

322/ф. 340/Миколаївська церква, с. Дніпрово-Кам’янка Верхньо-
дніпровського повіту Катеринославської губернії/1819–1858 рр./5 спр.

323/ф. 341/покровська церква, с. саксагань Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1783–1801 рр./1 спр.

324/ф. 342/Благовіщенська церква, с. Червоний Яр Новопразької во-
лості Олександрівського повіту Херсонської губернії/1843–1877 рр./4 спр.

325/ф. 343/Миколаївська церква, с. Воронівка Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1824–1843 рр./3 спр.

326/ф. 344/Равин м. Верхньодніпровська Катеринославської губер-
нії/1852 р./1 спр.

327/ф. 345/Мелітопольська центральна хлібна крамниця Таврійської 
губернії/1857–1867 рр./8 спр.

328/ф. 346/Кочерезське сільське управління, с. Кочеріжки В’язівської 
волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1917 р./1 спр.

329/ф. 347/Городищенське сільське правління павлоградського по-
віту Катеринославської губернії/1863–1903 рр./5 спр.

330/ф. 348/В’язівське волосне правління, с. В’язівка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1884–1912 рр./5 спр.

331/ф. 349/павлоградське волосне правління, м. павлоград павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1858–1919 рр./63 спр.

332/ф. 350/Миколаївське волосне правління, с. Миколаївка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1903 р./1 спр.

333/ф. 351/Булахівська волосна ощадно-позичкова каса, с. Булахівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1911–1919 рр./1 спр.

334/ф. 352/Катеринославська приватна жіноча гімназія п. л. Іоффе, 
м. Катеринослав/1907–1920 рр./29 спр.

335/ф. 353/Катеринославська приватна жіноча гімназія Р. Ф. Ва-
щук/1907–1920 рр./56 спр.

336/ф. 354/Новомосковська поштова контора, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1845 р./1 спр.

337/ф. 355/запоріжжя-Кам’янська поштово-телеграфна контора Кате-
ринославського поштово-телеграфного округу, с. запоріжжя-Кам’янське 
Катеринославської губернії/1893–1917 рр./33 спр.

338/ф. 356/Катеринославське залізничне поштово-телеграфне від-
ділення/1898–1917 рр./ 17 спр.

339/ф. 357/Губиниське поштово-телеграфне відділення Катери-
нославської поштово-телеграфної контори, с. Губиниха Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1913–1917 рр./9 спр.

340/ф. 358/Костянтиноградський городничий, м. Костянтиноград Ка-
теринославської губернії/1784–1787 рр./2 спр.

341/ф. 359/павлоградська повітова земська управа Катеринославсь-
кої губернії, м. павлоград/1873–1919 рр./47 спр.
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342/ф. 360/павлоградський казенний винний склад № 3 Катерино-
славського акцизного управління, м. павлоград Катеринославської гу-
бернії/1915–1917 рр./89 спр.

343/ф. 361/павлоградське відділення торговельно-промислового то-
вариства ленн і Вальман, м. павлоград Катеринославської губернії/1905–
1919 рр./21 спр.

344/ф. 362/Товариство помічників лікарів Катеринославської гу-
бернії/1911–1919 рр./29 спр.

345/ф. 363/Катеринославський трубопрокатний завод товариства 
трубопрокатних заводів, Шодуар “А”/1896–1922 рр./1046 спр.

346/ф. 364/Карнаухівське волосне правління, с. Карнаухівка Катери-
нославського повіту і губернії/1880–1917 рр./108 спр.

347/ф. 365/Катеринославська міська управа/1858–1919 рр./27270 спр.
348/ф. 366/Васильківська поштово-телеграфна контора Катерино-

славського поштово-телеграфного округу, с. Васильківка Катеринославсь-
кої губернії/1915–1917 рр./16 спр.

349/ф. 367/Катеринославський губернський прокурор, м. Катери-
нослав/1804–1868 рр./1310 спр.

350/ф. 368/Катеринославська палата карного суду/1789–1869 рр./
1165 спр.

351/ф. 369/повітовий член окружного суду у слов’яносербському 
повіті, м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/1902 р./1 спр.

352/ф. 370/повітовий член окружного суду 2-ї дільниці Катери-
нославського повіту і губернії, м. Катеринослав/1901–1903 рр./11 спр.

353/ф. 371/повітовий член окружного суду у Новомосковському 
повіті, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1909 р./6 спр.

354/ф. 372/повітовий член окружного суду у Верхньодніпровському 
повіті, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1908 рр./1 спр.

355/ф. 373/повітовий член окружного суду у павлоградському повіті, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1905–1908 рр./4 спр.

356/ф. 374/повітовий член Катеринославського окружного суду 3-ї 
дільниці Катеринославського повіту, м. Катеринослав/1806–1811 рр./5 спр.

357/ф. 375/саксаганська воєводська канцелярія Новоросійської 
губернії, м. саксагань/1780 р./1 спр.

358/ф. 376/Бахмутський земський суд, м. Бахмут/1790–1854 рр./
10 спр.

359/ф. 377/Верхньодніпровський земський суд, м. Верхньодніпровськ/
1793–1868 рр./194 спр.

360/ф. 378/павлоградський земський суд, м. павлоград/1789–1862 рр./
6 спр.

361/ф. 379/Катеринославський земський суд, м. Катеринослав/1790–
1854 рр./41 спр.

362/ф. 380/Олексопільский нижній земський суд, м. Олексопіль 
Катеринославського намісництва/1794–1797 рр./3 спр.

363/ф. 381/Костянтиноградський нижній земський суд, м. Костян-
тиноград/1797 р./1 спр.

364/ф. 382/Новомосковський земський суд, м. Новомосковськ/1786–
1871 рр./14738 спр.
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365/ф. 383/Олександрівський земський суд, м. Олександрівськ/1839–
1859 рр./9 спр.

366/ф. 384/Катеринославське вище початкове училище, м. Катерино-
слав/1914–1919 рр./20 спр.

367/ф. 385/Катеринославське комерційне жіноче училище, м. Катери-
нослав/1910–1920 рр./21 спр.

368/ф. 386/Катеринославська приватна жіноча гімназія  с. М. Юдке-
вича, м. Катеринослав/1909–1919 рр./18 спр.

369/ф. 387/павлоградський повітовий суд, м. павлоград Катерино-
славської губернії/1784–1871 рр./668 спр.

370/ф. 388/Бахмутський повітовий суд, м. Бахмут Катеринославської 
губернії/1800–1868 рр./374 спр.

371/ф. 389/Олександрівський повітовий суд, м. Олександрівськ Кате-
ринославської губернії/1820–1869 рр./294 спр.

372/ф. 390/слов’яносербський повітовий суд, м. слов’яносербськ 
Катеринославської губернії/1807–1865 рр./380 спр.

373/ф. 391/Новомосковський повітовий суд, м. Новомосковськ Кате-
ринославської губернії/1784–1867 рр./449 спр.

374/ф. 392/Костянтиноградський повітовий суд, м. Костянтиноград 
Катеринославського намісництва/1787 р./1 спр.

375/ф. 393/Верхньодніпровський повітовий суд, м. Верхньодні-
провськ, Катеринославської губернії/1786–1869 рр./377 спр.

376/ф. 394/Катеринославський повітовий суд, м. Катеринослав/1797–
1869 рр./505 спр.

377/ф. 395/Катеринославська приватна жіноча гімназія Н. Е. Біттнер.
378/ф. 396/слов’яносербський повітовий з’їзд мирових суддів, 

м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/1908–1914 рр./3 спр.
379/ф. 397/Мировий суддя 1-ї дільниці Новомосковського судово-

мирового округу, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1882 р./
1 спр.

380/ф. 398/Мировий суддя 2-ї дільниці Новомосковського судово-
мирового округу, с. перещепине Катеринославської губернії/1886 р./2 спр.

381/ф. 399/Катеринославське повітове поліцейське управління, м. Ка-
теринослав/1911 р./1 спр.

382/ф. 400/Верхньодніпровська жіноча гімназія, м. Верхньодніпро-
вськ Катеринославської губернії/1901–1919 рр./26 спр.

383/ф. 401/Новомосковський повітовий справник/1797–1892 рр./
1017 спр.

384/ф. 402/судовий слідчий Катеринославського окружного суду з 
особливо важливих справ, м.  Катеринослав/1878 р./1 спр.

385/ф. 403/судовий слідчий 4-ї дільниці, м. Катеринослав/1917 р./
8 спр.

386/ф. 404/судовий слідчий Ізюмського окружного суду 1-ї дільниці 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/1893–1897 рр./3 спр.

387/ф. 405/судовий слідчий 1-ї дільниці Верхньодніпровського повіту, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1867–1871 рр./4 спр.
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388/ф. 406/попаснянське сільське управління, с. попасне Новомо-
сковського повіту Катеринославської губернії/1911 р./1 спр.

389/ф. 407/судовий слідчий 1-ї дільниці Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1865–1867 рр./1 спр.

390/ф. 408/судовий слідчий 2-ї дільниці Катеринославського окружного 
суду у Новомосковському повіті, м.  Новомосковськ Катеринославської 
губернії/1871 р./1 спр.

391/ф. 409/судовий слідчий 3-ї дільниці Катеринославського 
окружного суду у Новомосковському повіті, м. Новомосковськ Катерино-
славської губернії/1871 р./1 спр.

392/ф. 410/судовий слідчий Катеринославського окружного суду 3-ї 
дільниці Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1917 р./
1 спр.

393/ф. 411/судовий слідчий 2-ї дільниці Катеринославського 
окружного суду у Олександрівському повіті Катеринославської губернії, 
м. Олександрівськ/1905–1918 рр./4 спр.

394/ф. 412/судовий слідчий Катеринославського окружного суду 3-ї 
дільниці Олександрівського повіту, м. Олександрівськ/1915 р./1 спр.

395/ф. 413/судовий слідчий 4-ї дільниці Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії/1866–1867 рр./1 спр.

396/ф. 414/судовий слідчий 3-ї дільниці Бахмутського повіту Катери-
нославської губернії селища Юзівка/1895–1916 рр./2 спр.

397/ф. 415/Новомосковський судово-мировий округ, м. Новомос-
ковськ Катеринославської губернії/1915 р./1 спр.

398/ф. 416/становий пристав 1-го стану, с. Чаплинка  Новомосков-
ського повіту Катеринославської губернії/1840–1871 рр./406 спр.

399/ф. 417/становий пристав 2-го стану Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії, м.  Новомосковськ/1838–1884 рр./651 спр.

400/ф.  418/становий пристав 3-ї дільниці Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії, с. перещепине/1849–1889 рр./244 спр.

401/ф. 419/Романківське сільське управління, с. Романків Верхньо-
дніпровського повіту Катеринославської губернії/1906–1911 рр./1 спр.

402/ф. 420/перещепинське волосне правління, с. перещепине Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1902–1918 рр./2 спр.

403/ф. 421/Мануйлівське волосне правління, с. Мануйлівка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1898–1919 рр./5 спр.

404/ф. 422/становий пристав 4-го стану Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії/1859–1869 рр./1 спр.

405/ф. 423/Гуляйпольське волосне правління, м. Гуляй-поле Олек-
сандрівського повіту Катеринославської губернії/1901 р./1 спр.

406/ф. 424/Колекція документів про закінчення середніх навчальних 
закладів/1880–1920 рр./657 спр.

407/ф. 425/земський начальник 6-ї дільниці, с. петропавлівка пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1891–1892 рр./1 спр.

408/ф. 426/Новомосковський міський сирітський суд, м. Новомос-
ковськ Катеринославської губернії/1903–1919 рр./61 спр.
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409/ф. 427/Бахмутський міський сирітський суд, м. Бахмут Катери-
нославської губернії/1864 р./2 спр.

410/ф. 428/Новоросійська губернська канцелярія/1764–1798 рр./
3332 спр.

411/ф. 429/Катеринославський міський магістрат, м. Катеринослав/
1780–1866 рр./517 спр.

412/ф. 430/Новоросійський губернатор/1772–1802 рр./4327 спр.
413/ф. 431/Новомосковський міський магістрат, м. Новомосковськ 

Катеринославської губернії/1784–1791 рр./102 спр.
414/ф. 432/Новомосковська міська ратуша, м. Новомосковськ Катери-

нославської губернії/1807–1868 рр./7 спр.
415/ф. 432/Новоросійська палата суду і розправи, м. Катеринослав/

1795–1809 рр./311 спр.
416/ф. 433/павлоградська міська ратуша, м. павлоград Катерино-

славської губернії/1821–1868 рр./43 спр.
417/ф. 434/Олександрівська міська ратуша, м. Олександрівськ Кате-

ринославської губернії/1804–1865 рр./18 спр.
418/ф. 435/Верхня розправа Катеринославського намісництва, м. Ка-

теринослав/1784–1797 рр./287 спр.
419/ф. 436/павлоградська і Новомосковська нижня розправа Катери-

нославського намісництва, м. павлоград/1784–1797 рр./93 спр.
420/ф. 437/Олександрівське повітове рекрутське присутствіє, м. Оле-

ксандрівськ Катеринославської губернії/1850–1874 рр./35 спр.
421/ф. 438/слов’яносербське повітове рекрутське присутствіє, 

м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/1863–1868 рр./4 спр.
422/ф. 439/Новомосковське повітове рекрутське присутствіє, м. Но-

вомосковськ/1855–1922 рр./4 спр.
423/ф.440/павлоградське повітове рекрутське присутствіє, м. павло-

град Катеринославської губернії/1848р./16 спр.
424/ф. 441/Бахмутське повітове рекрутське присутствіє, м. Бахмут 

Катеринославської губернії/1827–1872 рр./36 спр.
425/ф.442/Верхньодніпровський повітовий стряпчий, м. Верхньо-

дніпровськ Катеринославської губернії/1842 р./4 спр.
426/ф. 443/Олександрівський повітовий стряпчий, м. Олександрівськ 

Катеринославської губернії/1865–1869 рр./1 спр.
427/ф. 444/Катеринославське міське поліцейське управління, м. Кате-

ринослав/1834–1916 рр./22 спр.
428/ф. 445/Ком’янське товариство прихильників жіночої освіти, 

с. Ком’янське/1907–1916 рр./6 спр.
429/ф. 446/Верхньодніпровський городничий, м. Верхньодніпровськ 

Катеринославської губернії/1808–1826 рр./3 спр.
430/ф. 447/павлоградське повітове поліцейське управління, м. пав-

лоград Катеринославської губернії/1868 р./1 спр.
431/ф. 448/Новомосковське повітове поліцейське управління, м. Но-

вомосковськ Катеринославської губернії/1845–1886 рр./3215 спр.
432/ф. 449/слов’яносербське повітове поліцейське управління, 

м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/1860–1879 рр./2 спр.
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433/ф. 450/Олександрівське повітове поліцейське управління, м. Оле-
ксандрівськ Катеринославської губернії/1860–1869 рр./1 спр.

434/ф. 451/Катеринославське намісницьке правління, м. Катерино-
слав/1783–1897 рр./11171 спр.

435/ф. 452/Маріупольське повітове поліцейське управління, м. Ма-
ріуполь Катеринославської губернії/1891 р./21 спр.

436/ф. 453/Макаро-Ярівське волосне правління слов’яносербського 
повіту, с. Макарів Яр/1907–1915 рр./1 спр.

437/ф. 454/земський начальник 4-ї дільниці, с. Мирова Томаківської 
волості Катеринославського повіту і губернії/1910–1911 рр./2 спр.

438/ф. 455/земський начальник 5-ї дільниці селища синельникове 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1908–1909 рр./5 спр.

439/ф. 456/павлоградська міська управа, м. павлоград Катерино-
славської губернії/1895–1919 рр./40 спр.

440/ф. 457/Механічний і чавуноливарний завод Бракслава Антоно-
вича Яцкевича, селище синельникове павлоградського повіту Катерино-
славської губернії/1909–1918 рр./11 спр.

441/ф. 458/Катеринославська контора товариства нафтового вироб-
ництва братів Ноболь, м. Катеринослав/1913–1916 рр./5 спр.

442/ф. 459/Верхній земський суд Катеринославського намісництва, 
м. Катеринослав/1784–1797 рр./680 спр.

443/ф. 460/Механічний завод зандера Мартенсона, м. Катеринослав/
1912–1917 рр./7 спр.

444/ф. 461/Гвоздильний завод акціонерного товариства російської за-
лізної промисловості Гантке, м. Нижньодніпровськ/1901–1918 рр./872 спр.

445/ф. 462/Нижньодніпровський завод товариства російських труб-
прокатних заводів (колишній Шодуар), селище Амур Катеринославської 
губернії/1896–1917 рр./1547 спр.

446/ф. 463/Дніпровський завод південно-російського Дніпровського 
металургійного товариства, с. Кам’янка Катеринославського повіту і гу-
бернії/1886–1919рр./2431 спр.

447/ф. 464/лоцмано-Кам’янське двохкласне сільське училище, 
с. лоцмано-Кам’янка Катеринославської губернії/1916–1918 рр./10 спр.

448/ф. 465/прокурор Катеринославського окружного суду, м. Кате-
ринослав/1868–1916 рр./9 спр.

449/ф. 467/Катеринославський совісний суд/1803–1855 рр./77 спр.
450/ф. 468/Катеринославський губернський магістрат Катеринослав-

ського намісництва, м. Катеринослав/1784–1832 рр./78 спр.
451/ф. 469/Катеринославська міська дума, м. Катеринослав/1792–

1917 рр./14626 спр.
452/ф. 470/Катеринославська міщанська управа, м. Катеринослав/

1894 р./1 спр.
453/ф. 471/Оріхівська жіноча гімназія, м. Оріхів Таврійської губер-

нії/1909–1918 рр./5 спр.
454/ф. 472/Новомосковський повітовий предводитель дворянства, 

м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1799–1805 рр./83 спр.
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455/ф. 473/Катеринославський губернський комітет попечительського 
товариства у в’язницях, м. Катеринослав/1854–1885 рр./31 спр.

456/ф. 474/Уповноважений особливої наради для обговорення і 
об’єднання заходів з оборони держави і голова заводської наради Катери-
нославського району, м. Катеринослав/1913–1919 рр./80 спр.

457/ф. 475/Романківське волосне правління, с. Романкове Катерино-
славського повіту і губернії/1901–1916 рр./5 спр.

458/ф. 476/Катеринославська агенція нафтопромислового і торго-
вельного товариства “Мазут”, м. Катеринослав/1909–1918 рр./9 спр.

459/ф. 477/Олександрівське волосне правління, с. Олександрівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1888–1913 рр./2 спр.

460/ф. 478/Новопавлівське волосне правління, с. Ново-павлівка пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1901–1919 рр./71 спр.

461/ф. 479/Котовське волосне правління, с. Котовка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1902–1917 рр./42 спр.

462/ф. 480/лошкарівське волосне правління, с. лошкарівка Катери-
нославської губернії/1886 рр./1 спр.

463/ф. 481/Єлизаветівське волосне правління, с. Єлисаветівка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1875–1909 рр./8 спр.

464/ф. 482/Карнаухівський волосний суд, с. Карнаухівка Катерино-
славського повіту і губернії/1914 р./25 спр.

465/ф. 483/петрівське сільське правління, с. петрівка Олександрів-
ської волості слов’яносербського повіту Катеринославської губернії/1888–
1913 рр./1 спр.

466/ф. 484/Катеринославський пічний завод “Естампаж”, м. Амур-
Нижньодніпровськ/1896–1920 рр./9 спр. 

467/ф. 485/залізопрокатний завод металургійного Донецького това-
риства штампування, м.  Нижньодніпровськ/1897–1919 рр./270 спр.

468/ф. 486/Машинобудівний і чавуноливарний завод акціонерного 
товаритсав Рудзький і Ко, м.  Катеринослав/1903–1918 рр./219 спр.

469/ф. 487/правління анонімного товариства Російсько-Бельгійських 
пічних ливарних заводів, м.  Катеринослав/1909–1910 рр./8 спр.

470/ф. 488/посередник полюбовного розмежування дач у Новомо-
сковському повіті, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1858–
1908 рр./16 спр.

471/ф. 489/Гвоздильний завод товариства Дніпровських гвоздильних 
заводів, селище Амур Катеринославської губернії/1910–1917 рр./34 спр.

472/ф. 490/Управління з будівництва залізниці Гришине-Рівне/1914–
1924 рр./1038 спр.

473/ф. 491/Начальник 1-ї дільниці з будівництва залізниці Гришине-
Рівне/1915–1921 рр./49 спр.

474/ф. 492/Начальник 2-ї дільниці з будівництва залізниці Гришине-
Рівне/1915–1921 рр./20 спр.

475/ф. 493/Новомосковська жіноча гімназія, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1901–1918 рр./14 спр.

476/ф. 494/Катеринославське реальне училище/1878–1906 рр./34 спр.
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477/ф. 495/Колекція документів-свідоцтва та атестати на звання 
вчителя/1903–1918 рр./140 спр.

478/ф. 502/Верхньодніпровська поштово-телеграфна контора Катери-
нославського поштово-телеграфного округу, м. Верхньодніпровськ/1886–
1917 рр./35 спр. 

479/ф. 503/Рождественське поштово-телеграфне відділення Катери-
нославського поштово-телеграфного відділення, с. Рождественське/1916–
1917 рр./3 спр.

480/ф. 504/Катеринославська № 18 повірочна палата мір та ваги, 
м. Катеринослав/1902–1917 рр./136 спр.

481/ф. 505/приймалне відділення Катеринославських паровозних 
майстерень, м. Катеринослав/1905–1922 рр./22 спр.

482/ф.506/Ощадна каса № 328 Верхньодніпровської повітової держа-
вної скарбниці, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1886–
1917 рр./31 спр.

483/ф. 507/лікарня Катеринославської залізниці, м. Катеринослав/
1895–1928 рр./13 спр.

484/ф. 508/Новомосковська управа благочиння Катеринославського 
намісництва, м. Новомосковськ/1784–1787 рр./3 спр.

485/ф. 509/самарський архієрейський будинок, м. Новомосковськ 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1801–1912 рр./9 спр.

486/ф. 510/Катеринославське 2-е реальне училище, м. Катерино-
слав/1907–1915 рр./26 спр.

487/ф. 511/Дебальцівське сільське управління Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії/1881–1919 рр./19 спр.

488/ф. 512/Катеринославський міський сирітський суд, м. Катери-
нослав/1797–1920 рр./3481 спр.

489/ф. 513/Катеринославське попечительство про бідних духовного 
сану/1901–1918 рр./74 спр.

490/ф. 514/Верхньодніпровська чоловіча гімназія, м. Верхньодніпро-
вськ Катеринославської губернії/1915–1917 рр./3 спр.

491/ф. 515/Верхньодніпровські 3-х і 6-ти класні училища, м. Верх-
ньодніпровськ Катеринославської губернії/1885–1919 рр./7 спр.

492/ф. 516/Державна ощадна каса № 15 при Мишурин-Різькому 
поштово-телеграфному відділі Катеринославського поштово-телеграфного 
округу, с. Мишурин Ріг Катеринославської губернії/1916 р./1 спр.

493/ф. 517/Катеринославський гірничий інститут ім. петра першого 
Міністерства торгівлі і промисловості/1897–1917 рр./1238 спр.

494/ф. 518/Кам’янська чоловіча гімназія товариства “Освіта”, селище 
Кам’янське/1810–1826 рр./14 спр.

495/ф. 519/Миколаївська церква, с. перещепине перещепинської во-
лості Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1780–1917 рр./
53 спр.

496/ф. 520/Управління Катеринославського поштово-телеграфного 
округу, м. Катеринослав/1889–1917 рр./2332 спр.

497/ф. 521/Царичанське поштово-телеграфне відділення Катерино-
славської поштово-телеграфної контори, с. Царичанка Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/1892–1917 рр./21 спр.
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498/ф. 522/Катеринославська 2-а чоловіча гімназія, м. Катерино-
слав/1910–1919 рр./46 спр.

499/ф. 524/Катеринославське окреме повітове присутствіє, м. Кате-
ринослав Катеринославської губернії/1867–1873 рр./92 спр.

500/ф. 525/Новомосковське загальне присутствіє, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1840–1874 рр./40 спр.

501/ф. 526/Новомосковська дворянська опіка, м. Новомосковськ Ка-
теринославської губернії/1812–1816 рр./4 спр.

502/ф. 527/Кам’янське волосне правління, с. Кам’янське Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1856–1908 рр./5 спр.

503/ф. 529/Молочанський сільський приказ, с. Молочанськ Кате-
ринославської губернії/1807–1863 рр./47 спр.

504/ф. 530/почино-софіївське поштове правління, с. почино-софі-
ївка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1886 р./1 спр.

505/ф. 531/Інспекція дрібного кредиту при Катеринославському 
відділенні державного банку, м. Катеринослав/1880–1918 рр./37 спр.

506/ф. 532/Катеринославське 1-е міське поштово-телеграфне від-
ділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, м. Катери-
нослав/1906–1917 рр./28 спр.

507/ф. 533/поштово-телеграфна державна ощадна каса, с. Куцеволівка 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1915 р./1 спр.

508/ф. 534/Катеринославська рада братства святого Володимира, 
м. Катеринослав/1888–1918 рр./7 спр.

509/ф. 535/Катеринославський єпархіальний свічковий завод, м. Ка-
теринослав/1891–1920 рр./49 спр.

510/ф. 536/святодухівська церква, с. Добровілля павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1787–1872 рр./9 спр.

511/ф. 537/Інспектор народних училищ, м. павлоград Катеринослав-
ської губернії/1900–1916 рр./2 спр.

512/ф. 538/правління товариства взаємодопомоги учням в начальних 
училищах Катеринославської губернії, м. Катеринослав/1897–1919 рр./
66 спр.

513/ф. 539/Катеринославський учительський інститут, м. Катерино-
слав/1910–1917 рр./70 спр.

514/ф. 541/павлоградська чоловіча гімназія, м. павлоград Катери-
нославської губернії/1889–1920 рр./35 спр.

515/ф. 542/Царичанське вище училище (Царичанська змішана 
гімназія), м. Царичанка Кобелякського повіту полтавської губернії/1905–
1925 рр./84 спр.

516/ф. 543/Катеринославське 2-е початкове училище, Катерино-
славське 19-е чоловіче початкове училище, м. Катеринослав/1918 р./3 спр.

517/ф. 544/павлоградська жіноча гімназія, м. павлоград Кате-
ринославської губернії/1899–1904 рр./429 спр.

518/ф. 545/павлоградська 2-а жіноча гімназія, м. павлоград/1909–
1920 рр./1 спр.

519/ф. 546/Кам’янська жіноча гімназія А. О. Мороз, селище Кам’ян-
ське Катеринославського повіту і губернії/1908–1920 рр./24 спр.
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520/ф. 547/Катеринославська жіноча гімназія Н. Н. Тиблен, м. Кате-
ринослав/1906–1920 рр./190 спр.

521/ф. 548/Катеринославська 2-а жіноча гімназія, м. Катеринослав/1908–
1919 рр./230 спр.

522/ф. 549/Катеринославська 1-а жіноча гімназія, м. Катеринослав/1900–
1919 рр./1 спр.

523/ф. 550/Катеринославська приватна чоловіча гімназія Фовицького 
і Рудницького, м. Катеринослав/1915–1920 рр./1 спр.

524/ф. 551/Машинобудівельне акціонерне товариство Мантеля, м. Ка-
те ринослав/1908–1917 рр./147 спр.

525/ф. 554/Катеринославське акціонерне відділення товариства “пе-
рун”, м. Катеринослав/1913–1917 рр./4 спр.

526/ф. 555/Катеринославський повітовий землемір, м. Катери-
нослав/1839–1906 рр./10 спр.

527/ф. 556/Катеринославський тимчасовий губернський комітет з 
введення в дію положення про земські установи/1856–1886 рр./9 спр.

528/ф. 557/лісоохоронний комітет Катеринославської губернії Мі-
ністерства землеробства та державного майна, м. Катеринослав/1885–
1915 рр./98 спр.

529/ф. 558/Катеринославське лісництво, с. Діївка Катеринославської 
губернії/1860–1877 рр./281 спр.

530/ф. 559/Катеринославський дворянський земельний банк, м. Кате-
ринослав/1798–1919 рр./508 спр. 

531/ф. 560/Директор виробничих робіт/1912 р./1 спр.
532/ф. 564/Наглядач судноплавства, м. Катеринослав/1821 р./2 спр.
533/ф. 565/Контора казенних Дніпровських лоцманів, с. лоцмано-

Кам’янка Катеринославського повіту і губернії/1785 р./1 спр.
534/ф. 566/Управління Катеринославської залізниці/1881–1917 рр./

97 спр.
535/ф. 567/Троїцьке волосне правління, с. Троїцьке павлоградського 

повіту Катеринославської губернії/1905–1907 рр./2 спр.
536/ф.568/попаснянське волосне правління, с. попасне Новомос-

ковського повіту Катеринославської губернії/1908–1922 рр./2 спр.
537/ф. 569/санітарно-бактеріологічний інститут Катеринославського 

губернського земства, м. Катеринослав/1912–1918 рр./1 спр.
538/ф. 570/павлоградське поштово-телеграфне відділення, Катери-

нославського поштово-телеграфного округу, м. павлоград/1920–1923 рр./
1 спр.

539/ф. 571/Катеринославське відділення російського технічного това-
риства, м. Катеринослав/1894–1917 рр./49 спр.

540/ф. 572/Катеринославський комітет губернського конярства, 
м. Катеринослав/1843–1863 рр./110 спр.

541/ф. 573/Кам’янський селищний виконавчий комітет, селище Ка-
м’янське Катеринославського повіту і губернії/1917 р./1 спр.

542/ф. 574/павлоградське сільське правління, м. павлоград Кате-
ринославської губернії/1893–1920 рр./7 спр.
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543/ф. 575/Хортицький сільський приказ, с. Хортиця Олексанрів-
ського повіту Катеринославської губернії/1787–1850 рр./35 спр.

544/ф. 577/павлоградська волосна ощадно-позичкова каса павло-
градського повіту Катеринославської губернії м. Катеринослав/1915 р./
1 спр.

545/ф. 578/Вербська ощадно-позичкова каса павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1912–1920 рр./5 спр.

546/ф. 579/Кам’янська волосна ощадно-позичкова каса, с. Кам’янка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1910–1920 рр./4 спр.

547/ф. 580/Катеринославська спілка установ дрібного кредиту, м. Ка-
теринослав/1912–1920 рр./252 спр.

548/ф. 581/Верхньодніпровське товариство взаємного кредиту, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1917 р./1 спр.

549/ф. 582/павлоградське кредитне товариство павлоградського по-
віту Катеринославської губернії, м. павлоград/1902–1919 рр./12 спр.

550/ф. 583/Хрестовоздвиженська церква Новоросійського військо-
вого поселення Моторине/1845–1862 рр./2 спр.

551/ф. 584/Управління будівництва залізниць України. Начальники 
дільниць будівництва залізниці Мерефа-Херсон. Виробничий робіт з 
будівництва мосту через Дніпро/1913–1930 рр./11288 спр.

552/ф. 586/попечительський комітет іноземних поселенців півден-
ного краю Росії/1820–1866 рр./342 спр.

553/ф. 587/Наглядач колоній Хортицького округу, с. Хортиця Кате-
ринославської губернії/1861–1921 рр./53 спр.

554/ф. 588/Рибальське сільське правління Йосипівської волості Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1870–1817 рр./129 спр.

555/ф. 589/Рибальський сільський приказ, с. Рибальське Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1823–1877 рр./102 спр.

556/ф. 590/правління каси дрібного кредиту Верхньодніпровсь-
кого повітового земства, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губер-
нії/1912–1918 рр./8 спр.

557/ф. 591/Йосипівський сільський приказ, с. Йосипівка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1801–1890 рр./236 спр.

558/ф. 592/Окремий Білерсфельдський сільський приказ, колонія 
Білерсфельд Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1868–
1871 рр./11 спр.

559/ф. 593/Красногартенський сільський приказ Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1804–1838 рр./24 спр.

560/ф. 594/Георгіївське сільське правління, с. Георгіївка Новомос-
ковської волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1907–
1916 рр./46 спр.

561/ф. 595/Обухівське сільське правління, с. Обухівка Кашинської 
волості/Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1897–1916 рр./
4 спр.

562/ф. 596/Кам’янське сільське правління, с. Кам’янка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1897–1918 рр./31 спр.
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563/ф. 598/Варварівська церква, с. Тритузне Катеринославського по-
віту і губернії/1917 р./1 спр.

564/ф. 600/Йозефстальський окружний приказ, с. Йосипівка/1838 р./
1 спр.

565/ф. 601/Йосипівський волосний суд, с. Йосипівка Новомосков-
ського повіту Катеринославської губернії/1872–1913 рр./2927 спр.

566/ф. 602/Йозефстальське сільське правління Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії, с. Йозефсталь/1871–1920 рр./123 спр.

567/ф. 603/Ямбургський сільський приказ Катеринославської гу-
бернії/1808–1824 рр./3 спр.

568/ф. 604/Йозефстальське євангелістське церковне правління, 
с. Йосипівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1800–
1895 рр./59 спр.

569/ф. 605/Наглядач колоній Йозефстальського округу, с. Йосипівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1800–1858 рр./
761 спр.

570/ф. 606/Йозефстальське волосне правління/1871–1918 рр./482  спр.
571/ф. 607/Юр’ївське волосне правління, с. Юр’ївка павлоградського 

повіту Катеринославської губернії/1905–1919 рр./15 спр.
572/ф. 608/правління Чаплинської сільської ощадної каси, с. Чаплі 

любимівської волості Новомосковського повіту Катеринославської гу-
бернії/1912–1922 рр./2 спр.

573/ф. 609/Кіндратьївське сільське товариство Юр’ївської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1911–1913 рр./1 спр.

574/ф. 610/Машинобудівельний і чавуноливарний завод “сіріус”, 
селище Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії/1899–
1917 рр./185 спр.

575/ф. 612/Котовський волосний суд, с. Котовка Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1907 р./1 спр.

576/ф. 614/Благовіщенське сільське правління, с. Благовіщенка Кате-
ринославського повіту і губернії/1911 р./1 спр.

577/ф. 615/солонянське волосне правління Катеринославського по-
віту і губернії/1905–1916 рр./7 спр. 

578/ф. 616/Новоселівське волосне правління, с. Новоселівка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1898–1915 рр./4 спр.

579/ф. 617/Китайгородське волосне правління, с. Китайгородка Ко-
белякського повіту полтавської губернії/1878 р./5 спр.

580/ф. 618/Микольське волосне правління, с. Микольське Катери-
нославського повіту і губернії/1889–1917рр./11 спр.

581/ф. 619/петриківське волосне правління, с. петриківка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1868–1919рр./74 спр.

582/ф. 620/Микольсько-Олексіївське сільське правління, с. Миколь-
ське Катеринославського повіту і губернії/1911 р./1 спр.

583/ф. 621/петриківське кредитне товариство, с. петриківка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1916–1918 рр./1 спр.

584/ф. 622/любимівське волосне правління, с. любимівка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1885–1916 рр./3 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

1�1

585/ф. 623/Чаплинське волосне правління, с. Чаплі Новомосковсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1882–1919 рр./10 спр.

586/ф. 625/Діївське волосне правління, с. Діївка Катеринославського 
повіту і губернії/1874–1916 рр./39 спр.

587/ф. 628/Директор Дніпровських порогів, с. лоцмано-Кам’янка 
Катеринославського повіту і губернії/1788–1910 рр./589 спр.

588/ф. 629/Директор-виробничий робіт 5-го округу шляхів сполу-
чення, м. Катеринослав/1812 р./1 спр.

589/ф. 632/Начальник 3-го відділу 9-го Київського округу шляхів 
сполучення, с. лоцмано-Кам’янка Катеринославського повіту і гу-
бернії/1844–1861 рр./33 спр.

590/ф. 633/Начальник 3-го відділу 10-го київського округу шляхів 
сполучення, с. лоцмано-Кам’янка Катеринославського повіту і гу-
бернії/1844–1912 рр./389 спр.

591/ф. 635/Інспектор судноплавства 6-ї інспекційній дільниці Київ-
ського округу шляхів сполучення, с. лоцмано-Кам’янка Катеринославської 
губернії/1877–1918 рр./9 спр.

592/ф. 636/старший помічник інспектора судноплавства 2-ї ін-
спекціонної дільниці Катеринославського відділення Київського округу 
шляхів сполучення/1899–1913 рр./76 спр.

593/ф. 637/Молодший помічник інспектора 1-ї дільниці Кате-
ринославського відділення і завідуючого судноплавством і сплавом через 
Дніпровські пороги/1882–1898 рр./16 спр.

594/ф. 638/Новопокровське волосне правління, с. Ново-покровка 
Катеринославського повіту і губернії/1871 р./1 спр.

595/ф. 639/лоцмансько-Кам’янське волосне правління с. лоцмано-
Кам’янка Катеринославського повіту і губернії/1881–1886 рр./3 спр.

596/ф. 640/Карнаухівське сільське правління, с. Карнаухівка Катери-
нославського повіту і губернії/1899–1915 рр./76 спр.

597/ф. 641/Чаплинське волосне правління, с. Чаплинка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1910–1915 рр./2 спр.

598/ф. 642/Велико-Михайлівське волосне правління, с. Велико-
Михайлівка Олександрівського повіту Катеринославської губернії/1915 р./
1 спр.

599/ф. 643/Іванівське волосне правління, с. Іванівка Маріупольського 
повіту Катеринославської губернії/1 спр.

600/ф. 644/петриківське сільське правління, с. петриківка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1916–1918 рр./1 спр. 

601/ф. 645/Верхньодніпровська сільськогосподарська школа, м. Вер-
хньодніпровськ Катеринославської губернії/1900 р./1 спр.

602/ф. 647/завідуючий Таврійсько-Катеринославського піщанобалоч-
ного округу, м. Катеринослав/1902–1920 рр./135 спр.

603/ф. 648/Катеринославська межова контора, м. Катеринослав/1780–
1920 рр./2527 спр.

604/ф. 649/Таврійсько-Катеринославське управління державного 
майна/1862–1919 рр./875 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

1�2

605/ф. 650/посередник полюбовного розмежування земель у Бахму-
цькому і слов’яносербському повітах, ст. Костянтинівка/1838–1915 рр./
24 спр.

606/ф. 651/завідуючий 1-го району піщано-балочних робіт Таврій-
сько-Катеринославського округу/1901–1916 рр./111 спр.

607/ф. 652/завідуючий 2-го району піщано-балочних робіт Таврій-
сько-Катеринославського округу/1914–1916 рр./21 спр.

608/ф. 653/Катеринославська губернська землевпорядкувальна комі-
сія, м. Катеринослав/1905–1918 рр./1680 спр.

609/ф. 654/Катеринославська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. Катеринослав/1906–1919 рр./1282 спр.

610/ф. 655/павлоградська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1910–1918 рр./79 спр.

611/ф. 656/Маріупольська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. Маріуполь Катеринославської губернії/1898–1917 рр./30 спр.

612/ф. 657/слов’яносербська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/1912–1917 рр./19 спр.

613/ф. 658/Олександрівська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. Олександрівськ Катеринославської губернії/1911–1916 рр./22 спр.

614/ф. 659/Новомосковська повітова землевпорядкувальна комісія, 
м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1906–1917 рр./130 спр.

615/ф. 660/Верхньодніпровська повітова землевпорядкувальна комі-
сія, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1912–1916 рр./
37 спр.

616/ф. 661/Бахмутська землевпорядкувальна повітова комісія, 
м. Бахмут Катеринославської губернії/1905–1917 рр./13 спр.

617/ф. 662/Катеринославське відділення товариства російських зем-
лемірів, м. Катеринослав/1912–1916 рр./10 спр.

618/ф. 663/Начальник Катеринославського відділення Київського 
округу шляхів сполучення, м.  Катеринослав/1851–1895 рр./39 спр.

619/ф. 664/Царичанська громадська бібліотека, м. Царичанка Кобе-
лякського повіту полтавської губернії/1917 р./1 спр.

620/ф. 666/Фонд поміщика Фрідріха Едуардовича Фальцфейна, 
с. Асканія-Нова Таврійської губернії/1797–1917 рр./3061 спр.

621/ф. 667/Катеринославське технічне залізничне училище, м. Кате-
ринослав/1903–1923 рр./42 спр.

622/ф. 669/Катеринославські архітектурно-художні курси, м. Кате-
ринослав/1913–1917 рр./133 спр.

623/ф. 1325/Харківське духовне правління, м. Харків/1776 р./1 спр.
624/ф. 1344/судовий слідчий 2-ї дільниці Таганрозького окружного 

суду, с. павлівка Маріупольського повіту Катеринославської губернії/1899–
1900 рр./1 спр.

625/ф. 1350/палата кримінального суду Катеринославського наміс-
ництва, м. Катеринослав/1784–1797 рр./928 спр.

626/ф.1354/правитель Вознесенського намісництва, м. Вознесенськ/
1795–1796 рр./3 спр.

627/ф.1453/Військовий генерал-губернатор Новоросійської губе-
рнії/1743–1813 рр./963 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

1�3

628/ф. 1608/Благочиння 1-ї частини Дніпровського повіту Таврій-
ської губернії/1845–1903 рр./70 спр.

629/ф. 2075/Бердянський повітовий землемір Таврійської губернії/
1857 р./1 спр.

630/ф. 2411/совісний суд Катеринославського намісництва, м. Кате-
ринослав/1784–1797 рр./75 спр.

631/ф. 2426/Бахмутська міська дума, м. Бахмут Катеринославської 
губернії/1868 р./1 спр.

632/ф. 2483/Бердянський земський суд, м. Бердянськ Таврійської гу-
бернії/1844–1862 рр./63 спр.

633/ф. 2489/Батальйонний начальник Катеринославської службової 
міліції, м. Катеринослав/1808 р./1 спр.

634/ф. 2500/Гельмаський Рождественсько-Богородицький монастир 
Тираспільського повіту/1794 р./18 спр.

635/ф. 2501/посасельський Успенський монастир Тираспільського 
повіту/1793–1806 рр./17 спр.

636/ф. 2533/Катеринославська провінційна канцелярія/1761–1784 рр./
29 спр.

637/ф. 2617/слов’янський нижній земський суд, м. слов’янськ/
1788 р./1 спр.

638/ф. 2641/павлоградська воєводська канцелярія Катеринославсь-
кого намісництва/1781–1793 рр./1559 спр.

639/ф. 2643/Межова експедиція Катеринославського намісництва, 
м. Катеринослав/1792–1799 р./73 спр.

640/ф. 2645/Управління Херсонського поселення, м. Ново-Миргород 
Катеринославської губернії/1906 р./1 спр.

641/ф. 2647/Мелітопольський земський суд, м. Мелітополь Таврій-
ської губернії/1860–1864 рр./61 спр.

642/ф. 2650/Бердянський повітовий справник, м. Бердянськ Таврій-
ської губернії/1862–1888 рр./168 спр.

643/ф. 2651/Начальник міста і порту, м. Бердянськ Таврійської гу-
бернії/1840–1891 рр./74 спр.

644/ф. 2652/Бердянське міське поліцейське управління, м.  Бердянськ 
Таврійської губернії/1827–1889 рр./32 спр.

645/ф. 2653/становий пристав 2-го стану Бердянського повіту, с. Ве-
ликий Токмак Таврійської губернії/1848–1876 рр./7 спр. 

646/ф. 2654/Оріхівська міська поліція, м. Оріхів Бердянського по-
віту/1832–1862/12 спр.

647/ф. 2658/приватний пристав, м. Ногайськ Таврійської губернії/
1829 р./1 спр.

648/ф. 2659/Бердянський повітовий стряпчий, м. Бердянськ Таврій-
ської губернії/1851–1868 рр./3 спр.

649/ф. 2660/Ногайська міська міліція, м. Ногайськ Таврійської 
губернії/1864 р./1 спр.

650/ф. 2661/Бердянський господарчий комітет, м. Бердянськ Таврій-
ської губернії/1857 р./1 спр.
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651/ф. 2662/становий пристав 1-го стану, с. Андріївка Бердянського 
повіту Таврійської губернії/1848–1873 рр./6 спр.

652/ф. 2663/становий пристав 1-ї Вознесінської дільниці, м. Бердя-
нськ Таврійської губернії/1882–1886 рр./5 спр.

653/ф. 2664/полтавська межова палата, м. полтава/1872 р./1 спр.
654/ф. 2853/Наглядач болгаро-слов’янських колоній Мелітопольсь-

кого повіту Таврійської губернії/1871 р./1 спр.
655/ф. 2854/Мелітопольська квартирна комісія, м. Мелітополь Тав-

рійської губернії/1867 р./1 спр.
656/ф. 2855/Мелітопольська міська поліція, м.  Мелітополь Таврійсь-

кої губернії/1860–1863 рр./10 спр.
657/ф. 2928/Миколаївська церква при станції Олександрівськ Кате-

рининської залізниці/1898–1900 рр./2 спр.
658/ф. 2929/покровська церква, м. Олександрівськ  Катеринославсь-

кої губернії/1900 р./1 спр.
659/ф. 3211/Мелітопольська повітова земська управа/1888 р./1 спр.
660/ф. 3212/Мелітопольський городничий, м. Мелітополь/1861–1863 рр./

1 спр.
661/б/н/Бердянська міська ратуша, м. Бердянськ Таврійської губе-

рнії/1846–1865 рр./81 спр.
662/б/н/Бердянський повітовий суд, м. Бердянськ Таврійської губер-

нії/1844–1869 рр./218 спр.
663/б/н/Олександрівський сирітський суд, м. Олександрівськ Кате-

ринославської губернії/1848 р./1 спр.
664/Олександрівський повітовий суд Катеринославського наміс-

ництва/1787–1794 рр./3 спр.
665/слов’янська і Херсонська єпархії, м. полтава і м. Ново-

Миргород/1756–1911 рр./700 спр.
666/Комітет установ в місті Катеринославі для розподілу позик 

жителям, що постраждали від пожежі в 1836 р., м. Катеринослав/1838–
1859 рр./17 спр.

667/Канцелярія 4-ї піхотної дивізії 1-го полку Варшавського військо-
вого округу, м. ломжа ломжівського повіту і губернії/1900–1914 рр./1 спр.

668/14-й піхотний Олонецький полк/1772–1775 р./1 спр.
669/Олександрівська дворянська опіка, м. Олександрівськ Катери-

нославської губернії/1825–1845 рр./1 спр.
670/Бердянське повітове поліцейське управління, м. Бердянськ 

Таврійської губернії/1860–1863 рр./10 спр.
671/Мелітопольське повітове управління, м. Мелітополь Таврійської 

губернії/1863–1890 рр./178 спр.
672/Мелітопольське повітове поліцейське управління, м. Мелітополь 

Таврійської губернії/1861–1881 рр./53 спр.
673/пристав 3-го стану, с. Кам’янка Мелітопольського повіту Таврій-

ської губернії/1839–1889 рр./40 спр.
674/пристав 2-го стану, с. Кам’янка Мелітопольського повіту Таврій-

ської губернії/1882 р./116 спр.
675/петропавлівська церква, с. павлівка Катеринославського повіту і 

губернії/1806–1875 рр./10 спр.
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676/Рождественсько-Богородицька церква, с. Межиріч Булахівської 
волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1794–1849 рр./
10 спр.

677/Командир 3-ї французької дивізії/1816–1818 рр./6 спр.
678/поліцейський чиновник, м. Генічеськ Бердянського повіту Тав-

рійської губернії/1860–1863 рр./5 спр.
679/Бердянський земський справник, м. Бердянськ Таврійської гу-

бернії/1861–1863 рр./6 спр.
680/Верхньодніпровське повітове поліцейське управління, м. Верх-

ньодніпровськ Катеринославської губернії/1850–1866 рр./1 спр.

архівні фонди радянського періоду

681/ф. Р-1/Уповноважений повноважного представництва РРФсР і 
УРсР при всіх закордонних організаціях допомоги Росії в Катеринослав-
ській губернії/1922–1923 рр./39 спр.

682/ф. Р-2/Комісія допомоги голодуючим при Катеринославському 
губернському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, м. Катеринослав/1921–1922 рр./120 спр.

683/ф. Р-3/Катеринославська повітова комісія допомоги голодуючим 
при повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Катеринославської губернії/1921–1922 рр./
44 спр.

684/ф. Р-4/Комісія з боротьби з наслідками голоду при Катери-
нославському губернському виконавчому комітеті ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів/1922–1923 рр./122 спр.

685/ф.Р-5/Катеринославська повітова комісія з боротьби з наслідками 
голоду при повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Катеринославської губернії/1923 р./9 спр.

686/ф. Р-6/Новомосковський повітовий комітет допомоги голоду
ючим, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1921–1923 рр./20 спр.

687/ф. Р-7/Новомосковський районний комітет допомоги голодую-
чим, м. Новомосковськ/1923 р./6 спр.

688/ф. Р-8/Катеринославський відділ Українського народного коопе-
ративного банку, м. Катеринослав/1918–1921 рр./22 спр.

689/ф. Р-9/Амур-Нижньодніпровський районний фінансовий відділ, 
м. Амур-Нижньодніпровськ/1920–1922 рр./5 спр.

690/ф. Р-10/Новомосковська повітова продовольча інспекція, м. Но-
вомосковськ Катеринославської губернії/1920–1921 рр./24 спр.

691/ф. Р-11/павлоградський окружний продовольчий комітет, м. пав-
лоград Катеринославської губернії/1923–1924 рр./8 спр.

692/ф. Р-12/Апостолівська заготівельна контора Криворізького повіту 
Катеринославської губернії/1922 р./5 спр.

693/ф. Р-13/Іванівське відділення Бердянської заготівельної контори 
запорізького губернського продовольчого комітету/1922 р./2 спр.

694/ф. Р-14/софіївська заготівельна контора запорізького губернсь-
кого продовольчого комітету/1921 р./1 спр. 
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695/ф. Р-15/Апостолівська районна продовольча комісія Криворізь-
кого району Катеринославської губернії/1921–1922 рр./14 спр.

696/ф. Р-16/петропавлівська районна продовольча комісія (Райпрод-
ком) павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921 р./3 спр.

697/ф. Р-17/лозівська районна продовольча комісія павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./22 спр.

698/ф. Р-18/Широківська районна продовольча комісія Катерино-
славського повіту і губернії/1922 р./1 спр.

699/ф. Р-19/Кам’янський зсипний пункт заготівельної контори, 
м. Кам’янське Катеринославського округу і губернії/1923 р./1 спр.

700/ф. Р-20/Ново-Воронцовський зсипний пункт заготівельної кон-
тори Катеринославської губернії/1923–1924 рр./2 спр.

701/ф. Р-21/Рядівський зсипний пункт Криворізької заготівельної 
контори Катеринославської губернії/1923 р./3 спр. 

702/ф. Р-22/Оріхівський зсипний пункт Оріхівської заготівельної 
контори Катеринославського губернського продовольчого комітету, 
м. Оріхів/1923 р./2 спр.

703/ф. Р-23/Межівський зсипний пункт покровської заготівельної 
контори Катеринославської губернії/1923 р./1 спр. 

704/ф. Р-24/Катеринославська контора державного хлібного бюро, 
м. Катеринослав/1918–1919 рр./2 спр.

705/ф. Р-25/Катеринославська губернська контора Всеукраїнського 
торговельно-промислового акціонерного товариства “Всеукрторгпром” 
м. Катеринослав/1922–1924 рр./42 спр.

706/ф. Р-26/Новомосковська повітова особлива опалювальна комісія, 
м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1920 р./1 спр.

707/ф. Р-27/Амур-Нижньодніпровська прибутково-видаткова каса 
Народного Комісаріату, м. Катеринослав/1922 р./6 спр.

708/ф. Р-28/Ново-Миколаївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Межівської волості павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

709/ф. Р-29/Бритайське поштове відділення Катеринославського 
поштово-телеграфного округу, с. Бритайське Катеринославської губернії/1918–
1920 рр./8 спр.

710/ф. Р-30/лисогірське поштове відділення Катеринославського 
поштово-телеграфного округу,  с. лисогір’я Катеринославської губернії/
1917 р./1 спр.

711/ф. Р-31/Волоське поштове відділення Катеринославького губер-
нського відділу зв’язку, с. Волоське Катеринославського повіту і губер-
нії/1917–1923 рр./28 спр.

712/ф. Р-32/Олексіївське поштове відділення Катеринославського 
губернського відділу зв’язку, с. Олексіївка Нікопольської волості Кате-
ринославської губернії/1921–1922 рр./5 спр. 

713/ф. Р-33/Нижньодніпровське поштово-телеграфне відділення Ка-
теринославського відділу зв’язку, селище Нижньодніпровськ/1923–1924 рр./
3 спр.
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714/ф. Р-34/сурсько-Михайлівське поштове відділення Катерино-
славського поштово-телеграфного округу, с. сурсько-Михайлівка Кате-
ринославської губернії/1919–1920 рр./3 спр.

715/ф. Р-35/Володимирський поштовий допоміжний пункт Катери-
нославського губернського відділу зв’язку, с. Володимирівка Новопокров-
ської волості Катеринославського повіту і губернії/1918–1923  рр./4 спр.

716/ф. Р-36/Близнятський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Близнята Катери-
нославської губернії/1925–1926 рр./5 спр.

717/ф. Р-37/Катеринославський повітовий відділ Катеринославської 
губернії/1919–1923 рр./13 спр.

718/ф. Р-38/Катеринославський повітовий відділ соціального забез-
печення/1919–1922 рр./18 спр.

719/ф. Р-39/Верхньодніпровський повітовий відділ народного госпо-
дарства, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1922 рр./
26 спр. 

720/ф. Р-40/павлоградський повітовий відділ народного господар-
ства м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр./242 спр.

721/ф. Р-41/Новомосковський повітовий відділ народного госпо-
дарства, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1919–1922 рр./
232 спр.

722/ф. Р-42/Амур-Нижньодніпровський комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, селище Амур-Нижньодніпро-
вськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./159 спр.

723/ф. Р-43/Чумаківський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чумаківка Кате-
ринославського повіту і губернії /1920–1922 рр./1 спр.

724/ф. Р-44/підгороднянський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. підгородне 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./73 спр.

725/ф. Р-45/Миколаївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Верхньодніпров-
ського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./35 спр.

726/ф. Р-46/Окружний інспектор Одеського учбового округу, м. Ка-
теринослав/1919 р./2 спр.

727/ф. Р-48/2-й Катеринославський Український соціально-еконо-
мічний залізничий політтехнікум, м. Катеринослав/1921 р./1 спр.

728/ф. Р-49/павлоградська філія Укрінбанку, м. павлоград Катери-
нославської губернії/1923–1927 рр./226 спр.

729/ф. Р-50/Катеринославське відділення Всеукраїнського торго-
вельно-промислового товариства “сприяння”, м. Катеринослав/1922–
1924 рр./11 спр.

730/ф. Р-51/Уповноважений товариства “село допомога” по Кате-
ринославській губернії/1922–1923 рр./15 спр.

731/ф. Р-52/Катеринославське губернське управління мукомольно-
круп’яної і макаронної промисловості при губернській раді народного 
господарства, м. Катеринослав/1920–1921 рр./35 спр. 
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732/ф. Р-53/Катеринославське товариство бджолярів, м. Катерино-
слав/1919 р./1 спр.

733/ф. Р-54/Робоча ощадна каса Брянського району, м. Катерино-
слав/1924 р./3 спр.

734/ф. Р-55/Робоча ощадна каса № 4 Катеринославської філії Все-
українського кооперативного банку, м. Амур-Нижньодніпровськ Кате-
ринославського округу і губернії/1924 р./3 спр.

735/ф. Р-56/Катеринославський біржовий нотаріус, м. Катерино-
слав/1922–1923 рр./7 спр.

736/ф. Р-57/Радянське господарство № 2 Катеринославської пові-
тової радянської робітничо-селянської міліції, с. Олександрополь Кате-
ринославського повіту і губернії/1922–1923 рр./3 спр.

737/ф. Р-58/Дитячий будинок № 16 Катеринославського район-
ного комітету профспілки робітників-металістів, м. Катеринослав/1922–
1923 рр./9 спр.

738/ф. Р-63/павлоградська окружна рада фізичної культури, м. пав-
лоград/1925 р./13 спр.

739/ф. Р-64/Управління уповноваженого Катеринославського губерн-
ського відділу народного господарства у павлоградському окрузі, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1922–1924 рр./35 спр. 

740/ф. Р-65/Катеринославське губернське лісове управління (ГлУ), 
м. Катеринослав/1921–1925 рр./590 спр. 

741/ф. Р-66/Катеринославський губернський комітет незаможних 
селян (ГУБ КНс), м. Катеринослав/1921–1925 рр./267 спр.

742/ф. Р-67/павлоградський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./946 спр.

743/ф. Р-68/Нікопольський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Нікополь Кате-
ринославської губернії/1921–1923 рр./44 спр.

744/ф. Р-69/павлоградське повітове земельне управління, м. павло-
град Катеринославської губернії/1920–1923 рр./463 спр.

745/ф. Р-70/Койдакський районний відділ комунального господар-
ства, с. Койдаки Катеринославської губернії/1923 р./3 спр.

746/ф. Р-71/павлоградський повітовий відділ праці, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./112 спр.

747/ф. Р-72/перша Катеринославська українська гімназія, м. Кате-
ринослав/1918–1919 рр./2 спр.

748/ф. Р-73/павлоградське повітове відділення робітничо-селянської 
інспекції, м.  павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр./150 спр.

749/ф. Р-74/павлоградський повітовий комітет американської адмі-
ністрації допомоги голодуючим, м. павлоград Катеринославської гу-
бернії/1922–1923 рр./93 спр. 

750/ф. Р-75/павлоградський повітовий відділ охорони здоров’я, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1923 рр./168 спр.

751/ф. Р-76/павлоградське повітове управління з евакуації населення, 
м.  павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр. /804 спр. 
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752/ф. Р-77/Нікопольська повітова економічна нарада, м. Нікополь 
Катеринославської губернії/1921–1923 рр./50 спр.

753/ф. Р-78/Начальник 1-го району радянської робітничо-селянсь-
кої міліції павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–
1922 рр./157 спр. 

754/ф. Р-79/Начальник 5-го району радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Богданівка павлоградського повіту Катеринославської губер-
нії/1920–1922 рр./38 спр.

755/ф. Р-80/павлоградський окружний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів/1923–1926 рр./
963 спр.

756/ф. Р-81/павлоградський окружний відділ робітничо-селянської 
інспекції, м. павлоград/1925–1926 рр./33 спр.

757/ф. Р-82/павлоградський окружний відділ комунального госпо-
дарства, м. павлоград/1922–1926 рр./206 спр.

758/ф. Р-83/павлоградське окружне архівне управління, м. павло-
град/1925–1926 рр./13 спр.

759/ф. Р-84/павлоградська економічна окружна нарада, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1923–1924 рр./18 спр.

760/ф. Р-85/павлоградський окружний кооперативний комітет, 
м. павлоград/1924–1926 рр./3 спр.

761/ф. Р-86/павлоградське окружне управління сільськими будів-
лями, м. павлоград/1924–1926 рр./38 спр.

762/ф. Р-87/павлоградська окружна сільська секція взаємодопомоги, 
м. павлоград/1924–1925 рр./31 спр.

763/ф. Р-88/павлоградський окружний відділ внутрішньої торгівлі, 
м.  павлоград/1923–1926 рр./104 спр.

764/ф. Р-89/павлоградський повітовий відділ соціального забезпе-
чення, м.  павлоград Катеринославської губернії/1920–1923 рр./3454 спр.

765/ф. Р-90/павлоградський окружний відділ охорони здоров’я, 
м. павлоград/1923–1926 рр./210 спр.

766/ф. Р-91/павлоградська окружна агенція державного страхування, 
м. павлоград/1922–1926 рр./56 спр. 

767/ф. Р-92/павлоградське окружне відділення Всеукраїнського 
товариства авіації та повітроплавства України і Криму (Аерохім), м. пав-
лоград/1923–1926 рр./60 спр.

768/ф. Р-93/Катеринославське губернське поштово-телеграфне упра-
вління, м. Катеринослав/6723 спр.

769/ф. Р-94/Управління павлоградської окружної радянської робіт-
ничо-селянської міліції і кримінального розшуку, м. павлоград/1923–
1925 рр./394 спр.

770/ф. Р-95/павлоградський окружний комітет допомоги хворим і 
пораненим червоноармійцям, інвалідам та їх сім’ям при павлоградському 
окружному виконавчому комітеті, м. павлоград/1925–1926 рр./2 спр.

771/ф. Р-96/павлоградський будинок пристарілих окружного відділу 
соціального забезпечення м. павлоград/1925–1926 рр./3 спр.
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772/ф. Р-97/Дніпропетровська філія об’єднаних Московських дер-
жавних заводів торговельної і кісткообробної промисловості “Жиркість”. 
м. Дніпропетровськ/1925–1931 рр./239 спр.

773/ф. Р-98/павлоградська міська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. павлоград Катеринославської губер-
нії/1920–1922 рр./4 спр.

774/ф. Р-99/павлоградський міський відділ юстиції, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1920–1921 рр./132 спр.

775/ф. Р-100/Григорівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Григорівка 
павлоградського округу Катеринославської губернії/1921–1925 рр./14 спр.

776/ф. Р-101/лихівське районне земельне управління, с. лихівка 
Кременчуцького округу/1924–1925 рр./14 спр.

777/ф. Р-102/лозівське районне відділення робітничо-селянської ін-
спекції Катеринославської губернії/1920–1922 рр./138 спр.

778/ф. Р-103/павлоградське районне земельне управління, м. пав-
лоград павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922–1925 рр./
91 спр.

779/ф. Р-104/лозівський районний земельний відділ павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1920–1921 рр./12 спр.

780/ф. Р-105/знам’янівський районний земельний відділ. знам’янів-
ське районне земельне управління, с. знам’янівка павлоградського ок-
ругу/1923–1926 рр./37 спр.

781/ф. Р-106/Богданівське районне земельне управління, с. Богдані-
вка павлоградського округу/1923–1926 рр./39 спр.

782/ф. Р-107/знам’янівський районний відділ народної освіти, с. зна-
м’янівка павлоградського округу/1925 р./2 спр.

783/ф. Р-108/павлоградський районний комітет взаємодопомоги, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1923–1925 рр./26 спр.

784/ф. Р-109/Юр’ївський районний комітет селянського товариства 
взаємодопомоги, с. Юр’ївка павлоградського округу/1923–1926 рр./16 спр.

785/ф. Р-110/Григорівський районний комітет взаємодопомоги, 
с. Григорівка павлоградського округу/1923–1925 рр./51 спр.

786/ф. Р-111/Верхньодніпровський районний сільський будинок, 
с. Верхньодніпровськ Катеринославського округу і губернії/1924 р./3 спр.

787/ф.  Р-112/Богданівський районний сільський будинок, с. Богданівка 
павлоградського округу/1924–1925 рр./3 спр.

788/ф. Р-113/павлоградський районний сільський будинок, с. павло-
градські Хутори павлоградського округу/1924 р./2 спр.

789/ф. Р-114/синельниківська районна контора українського тресту 
сільськогосподарського машинобудування “Укртрестсільмаш”/1922–1924 рр./
33 спр.

790/ф. Р-115/Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Троїцьке пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1918–1923 рр./101 спр.

791/ф. Р-116/Тернівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Терни павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./8 спр.
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792/ф. Р-117/Дмитрівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дмитрівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./20 спр.

793/ф. Р-118/В’язівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. В’язівок павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./4 спр.

794/ф. Р-119/Богуславський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богуслав павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1919–1922 рр./16 спр.

795/ф. Р-120/павлівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. павлівка запорізького 
повіту і губернії/1920–1922 рр./15 спр.

796/ф. Р-121/Ново-Іванівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Іванівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921 р./1 спр.

797/ф. Р-123/Васильківська волосна земська управа, с. Васильківка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1918 р./1 спр.

798/ф. Р-124/Дніпропетровський окружний суд, м. Дніпропетровськ/
1924–1930 рр./9799 спр.

799/ф. Р-125/Коханівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Хорошівської волості павлоградського по-
віту Катеринославської губернії/1921 р./1 спр.

800/ф. Р-126/Водолазька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Троїцької волості павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1922–1923 рр./9 спр.

801/ф. Р-127/павлівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів степово-Чорноглазівської волості павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1918–1921 рр./7 спр.

802/ф. Р-128/попутієвська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Троїцької волості павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1922 р./11 спр.

803/ф. Р-129/Новодмитрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Хорошівської волості павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./4 спр.

804/ф. Р-130/Городищенська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Городище павлоградського повіту Ка-
теринославської губернії/1919–1922 р./2 спр.

805/ф. Р-131/Кочережківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юр’ївського району павлоградського округу 
Катеринославської губернії/1921–1923 рр./3 спр.

806/ф. Р-132/Варварівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юр’ївського району павлоградського округу 
Катеринославської губернії/1922–1923 рр./1 спр.

807/ф. Р-133/Букріївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Межирічської волості павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./5 спр.
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808/ф. Р-134/Ново-Григорівський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Григорівка 
петропавлівської волості павлоградського повіту Катеринославської 
губернії/1922 р./2 спр.

809/ф. Р-135/Мирнівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Булахівської волості павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1921–1923 рр./6 спр.

810/ф. Р-136/Водянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юр’ївського району павлоградського округу 
Катеринославської губернії/1923–1924 рр./4 спр.

811/ф. Р-137/Жемчужанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юр’ївського району павлоградського округу 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./8 спр.

812/ф. Р-138/Варламівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юр’ївського району павлоградського округу 
Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

813/ф. Р-139/Вербська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів павлоградського району Дніпропетровської 
області/1921–1932 рр./6 спр.

814/ф. Р-140/Близнятське єдине споживче товариство, с. Близнята 
самійлівської волості павлоградського повіту Катеринославської губе-
рнії/1919–1923 рр./1 спр.

815/ф. Р-141/павлоградсько-хутірське товариство споживачів павло-
градського округу Катеринославської губернії/1917–1924 рр./2 спр.

816/ф. Р-142/Близнятське ощадно-позичкове товариство, с. Близнята 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1916–1922 рр./21 спр. 

817/ф. Р-143/правління Васильківської ощадно-позичкової каси, 
с. Васильківка павлоградського повіту Катеринославської губернії/1917–
1918 рр./2 спр.

818/ф. Р-144/Коробинівське сільськогосподарське кредитне товари-
ство знам’янського району павлоградського округу/1924–1925 рр./16 спр.

819/ф. Р-145/синельниківський комітет американської допомоги 
голодуючим павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922–
1923 рр./7 спр.

820/ф. Р-146/лозівська районна продовольча інспекція Катерино-
славської губернії/1921 р./12 спр.

821/ф. Р-147/павлоградська мукомольна і маслобойна кооперативна 
артіль інвалідів, м. павлоград/1924–1927 рр./2 спр.

822/ф. Р-148/Новомосковська агенція Всеукраїнського торговельно-
промислового акціонерного товариства “Всеукрторгпром”, м. Новомос-
ковськ Катеринославської губернії/1923 р./4 спр.

823/ф. Р-149/синельниківська агенція Катеринославської губернської 
контори Всеукраїнського торговельно-промислового акціонерного товари-
ства “Всеукрторгпром”, м. синельникове Катеринославської губернії/
1923 р./6 спр.

824/ф. Р-150/Нікопольська агенція Катеринославської губернської 
контори  Всеукраїнського торговельно-промислового акціонерного това-
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риства “Всеукрторгпром”, м. Нікополь Катеринославської губернії/1923–
1924 рр./6 спр.

825/ф. Р-151/Головний революційний комітет Катерининської заліз-
ниці, м. Катеринослав/1920 р./1 спр. 

826/ф. Р-152/лікарсько-санітарний відділ медико-санітарного управ-
ління Катерининської залізниці/1921–1922 рр./24 спр.

827/ф. Р-153/Катеринославські Українські трирічні педагогічні курси 
ім. Драгоманова, м. Катеринослав/1920–1925 рр./8 спр.

828/ф. Р-154/Ігренська лікарська дільниця відділу охорони здоров’я 
Катерининської залізниці, ст. Ігрень/1920–1935 рр./9 спр.

829/ф. Р-155/заводський комітет профспілок харчовиків державного 
млина № 19, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./6 спр.

830/ф. Р-156/старший міліціонер павлоградської волості 1-го району 
павлоградської повітової радянської робітничо-селянської міліції/1922 р./
3 спр.

831/ф. Р-159/Катеринославський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Катеринославська 
губернія/1920–1923 рр./196 спр.

832/ф. Р-160/Новомосковський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1919–1923 рр./1189 спр.

833/ф. Р-161/підпільнянська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Новомосковського району Дніпропетровсь-
кого округу/1923–1926 рр./55 спр.

834/ф. Р-162/завідуючий лозівським районом державних земель і 
майна, м. лозова павлоградського округу Катеринославської губернії/7 спр.

835/ф. Р-163/піщанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. піщане Новомосковського району Дні-
пропетровського округу/1922–1926 рр./46 спр.

836/ф. Р-164/Іванівський сільський комітет взаємодопомоги петро-
павлівського району павлоградського округу/1924–1925 рр./1 спр.

837/ф. Р-165/Катеринославський склад трьохгорного пиво-Москов-
ського об’єднання підприємств з переробки продуктів сільськогосподарсь-
кої промисловості, “Мосельпро”, м. Катеринослав/1924–1926 рр./75 спр. 

838/ф. Р-166/Таганрозький лінійний комітет профспілки робітників 
залізничного транспорту/1922 р./20 спр. 

839/ф. Р-167/Верхньодніпровський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Верхньо-
дніпровськ Дніпропетровської області/1923–1932 рр./135 спр. 

840/ф. Р-168/Вольнянський волосний виконавчий комітет Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./63 спр.

841/ф. Р-169/павлоградський державний млин № 5 повітової еко-
номради і окружного госпколективу/1922–1923 рр./34 спр.

842/ф. Р-170/петропавлівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. петропавлівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./147 спр.
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843/ф. Р-171/Хорошівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хорошеве пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./43 спр.

844/ф.  Р-172/Троїцький волосний виконавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Троїцьке павлоградсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./89 спр.

845/ф. Р-173/петровський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1920–1922 рр./70 спр.

846/ф. Р-174/петровський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1921–1922 рр./105 спр.

847/ф. Р-175/Чаплинське поштово-телеграфне відділення Катерино-
славського губернського відділу зв’язку, ст. Чаплі Катеринінської заліз-
ниці/1921–1925 рр./63 спр.

848/ф. Р-176/Дніпропетровське відділення Московського державного 
тресту швацької промисловості, м. Дніпропетровськ/1922 р./1 спр.

849/ф. Р-177/Катеринославське обласне управління з експеримента-
льних справ, м. Катеринослав/1922 р./1 спр.

850/ф. Р-178/Катеринославський губернський фінансовий відділ, 
м. Катеринослав/1920–1922 рр./4 спр.

851/ф. Р-179/Катеринославська губернська економічна нарада, м. Ка-
теринослав/1921–1924 рр./797 спр.

852/ф. Р-180/Катеринославська губернська планова комісія, м.  Кате-
ринослав/1923–1925 рр./91 спр.

853/ф. Р-181/Арбітражна комісія при Катеринославській губернській 
економраді, м. Катеринослав/1923 р./2 спр.

854/ф. Р-182/Катеринославський губернський відділ товариства аві-
ації і повітроплавства України і Криму, м. Катеринослав/1923–1915 рр./
133 спр.

855/ф. Р-183/Катеринославська губернська рада фізичної культури, 
м. Катеринослав/1924–1925 рр./22 спр.

856/ф. Р-184/Катеринославський губернський евакуаційний комітет, 
м.  Катеринослав/1 спр.

857/ф. Р-185/Катеринославський губернський відділ лісозаготівель-
ної інспекції/1920–1921 рр./34 спр.

858/ф. Р-186/Катеринославський повітовий відділ народної освіти 
Катеринославської губернії/1919–1923 рр./144 спр. 

859/ф. Р-187/Катеринославська повітова економічна нарада Кате-
ринославської губернії, м. Катеринослав/1921–1922 рр./9 спр.

860/ф. Р-188/Катеринославський повітовий відділ юстиції Кате-
ринославської губернії, м. Катеринослав/1920 р./1 спр.

861/ф. Р-189/Новомосковський повітовий відділ соціального забез-
печення, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1920–1924 рр./
167 спр.

862/ф. Р-190/Дніпропетровський гвоздильний завод товариства Дні-
провських гвоздильних заводів, селище Амур-Нижньодніпровськ Кате-
ринославської губернії/1918–1919 рр./7 спр.
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863/ф. Р-191/павлоградська повітова економічна нарада, м. павло-
град Катеринославської губерні/1921–1922 рр./16 спр.

864/ф. Р-192/Начальник зводно-маневрового загону павлоградської 
повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. павлоград Катери-
нославської губернії/1921–1922 рр./6 спр.

865/ф. Р-193/Катеринославська окружна економічна нарада, м. Кате-
ринослав/1923–1924 рр./13 спр.

866/ф. Р-194/Дніпропетровська окружна рада фізичної культури, 
м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./36 спр.

867/ф. Р-195/Катеринославський окружний відділ товариства авіації 
і повітроплавства України і Криму “Аерохім”, м. Катеринослав/1926 р./
19 спр.

868/ф. Р-196/Управління підприємств видовищ, м. Дніпропетровськ/
1924–1929 рр./61 спр.

869/ф. Р-197/Койдакський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Катеринослав/1921–
1922 рр./196 спр. 

870/ф. Р-198/Криничанський районний відділ (Райземвідділ), с. Кри-
нички Катеринославського округу і губернії/1921–1925 рр./47 спр.

871/ф.Р-199/Магдалинівська районна посівна комісія, с. Магдалинівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921 р./4 спр.

872/ф. Р-200/петриківська районна посівна комісія, с. петриківка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./8 спр.

873/ф. Р-201/Одинківська районна посівна комісія, с. Одинківка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./8 спр.

874/ф. Р-202/Губиниська районна посівна комісія, с. Губиниха Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1921 р./9 спр.

875/ф. Р-203/завідуючий Кам’янським районом державних земель і 
майна, м. Кам’янське Катеринославського округу/1923 р./4 спр.

876/ф. Р-204/Опис справ радгоспів Дніпропетровської області, що 
входили до системи ліквідованого Українського насіннясортового тресту/
1932 р./648 спр.

877/ф. Р-205/Олександрівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Олександрівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
83 спр.

878/ф. Р-206/Краснопільський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1921–1922 рр./2 спр.

879/ф. Р-207/піщанський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. піщане Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./67 спр.

880/ф. Р-208/Волоський волосний комітет незаможних селян, с. Воло-
ське Катеринославського повіту і губернії/1922 р./5 спр.

881/ф. Р-208/Опис справ таємної частини особового архіву рево-
люціонерів/1907–1922 рр./26 спр.
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882/ф. Р-209/Волосний наглядач Волоської і Ямбурзької волостей 
Катеринославського повіту і губернії/1922–1923 рр./2 спр.

883/ф. Р-210/Волнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Дніпропетровської області/1923–1932 рр./
49 спр.

884/ф. Р-211/Томаківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Томаківка Катеринославського повіту і 
губернії/1920 р./1 спр.

885/ф. Р-212/Чаплинсько-хуторська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів Григорівського району павло-
градського округу Катеринославської губернії/1923 р./9 спр.

886/ф. Р-213/Герасимівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Герасимівка перещепинського району 
павлоградського округу /1923–1925 рр./20 спр.

887/ф. Р-214/сільськогосподарська комуна ім. петровського, с. Мало-
Олександрівка Божедарівського району Дніпропетровської області/1924–
1933 рр./29 спр.

888/ф. Р-215/Катеринославська губернська архівно-археологічна ко-
місія/1920–1922 рр./5 спр.

889/ф. Р-216/Катеринославська комісія у справах вищої школи Ради 
Народних Комісарів вищих навчальних закладів, м. Катеринослав/1919 р./
9 спр.

890/ф. Р-217/Катеринославський практичний технічний інститут, 
м. Катеринослав/1917–1921 рр./54 спр.

891/ф. Р-218/Верхньодніпровська поштово-телеграфна контора Кате-
рино славського губернського управління народного зв’язку, м. Верхно-
дніпровськ/1918–1925 рр./21 спр.

892/ф. Р-220/старший міліціонер Каховської волості 1-го району 
павлоградської повітової радянської робітничо-селянської міліції Катери-
нославської губернії/1922 р./2 спр.

893/ф. Р-221/старший міліціонер спаської волості, с. спаське Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1921 рр./1 спр.

894/ф. Р-222/Народний слідчий першої дільниці, м. Катеринослав/
1919–1921 рр./8 спр.

895/ф. Р-223/Верхньодніпровський пункт Катеринославської  окруж-
ної каси соціального страхування, м. Верхньодніпровськ Катеринослав-
ського округу/1923–1925 рр./2 спр.

896/ф. Р-224/Уповноважений Катеринославської товарної біржі в 
Бердянському окрузі, м. Бердянськ/1922–1926 рр./18 спр.

897/ф. Р-225/Катеринославська радіо-телеграфна станція, м. Катери-
нослав/1918–1919 рр./3 спр.

898/ф. Р-226/Кам’янська агенція Катеринославської районної кон-
тори “Укрм’ясохолодобойня”, м. Кам’янське Катеринославського ок-
ругу/1923–1926 рр./69 спр.

899/ф. Р-228/Катеринославське відділення Всеукраїнського акціо-
нерного будівельного товариства, м. Катеринослав/1922–1925 рр./93 спр.
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900/ф. Р-229/Катеринославське відділення акціонерного товариства 
з торгівлі камвольними й іншими текстильними виробами “Камвользбут”, 
м. Катеринослав/1925–1926 рр./30 спр.

901/ф. Р-230/Катеринославська контора хлібного відділу Всеукра-
їнської державної торговельної контори з експорту та імпорту “Держторг” 
УРсР, м. Катеринослав/1923–1926 рр./183 спр.

902/ф. Р-231/лозівське відділення акціонерного товариства торгівлі 
хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”, 
с. лозова Катеринославської губернії/1923 р./28 спр.

903/ф. Р-232/Катеринославська губернська Українська Рада, м. Кате-
ринослав/1917 р./2 спр.

904/ф. Р-233/Дніпропетровське відділення державного тресту з ви-
робництва і продажу швацьких машин, м. Дніпропетровськ/1924–1926 рр./
2 спр.

905/ф. Р-234/Верхньодніпровський інвалідний будинок, м. Верхньо-
дніпровськ Катеринославської губернії/1920–1924 рр./4 спр.

906/ф. Р-235/Катеринославський виробничий кооператив з перероб-
ки зернових проуктів “Еврікам”, м. Катеринослав/1921 р./1 спр.

907/ф. Р-236/Катеринославська артіль шевців Катеринославської 
ради промислової кооперації, м.  Катеринослав/1924–1926 рр./5 спр.

908/ф. Р-237/Катеринославський млин № 3 Гурарія, м. Катеринослав/
1920 р./1 спр.

909/ф. Р-238/Дніпропетровське відділення Всесоюзного текстиль-
ного синдикату/1923–1928 рр./274 спр.

910/ф. Р-239/Катеринославська губернська інспектура соціального 
забезпечення, м. Катеринослав/1920–1925 рр./30456 спр.

911/ф. Р-240/Богданівський районний комітет незаможних селян, 
с. Богданівка павлоградського округу/1923–1926 рр./49 спр.

912/ф. Р-241/Богданівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богданівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./52 спр.

913/ф. Р-242/Богданівський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богданівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1920 р./1 спр.

914/ф. Р-243/преображенський виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів Олександрівської волості павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./12 спр.

915/ф. Р-244/Мало-Михайлівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Мало-Михайлівка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1924 р./2 спр.

916/ф. Р-245/преображенська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів прядівського району Катеринославського 
округу і губернії/1923р./1 спр.

917/ф. Р-246/Дніпропетровська філія 1-го Всеукраїнського пайового 
товариства “Вантажівка”, м. Дніпропетровськ/1923–1927 рр./523 спр.

918/ф. Р-247/Кам’янський пункт Дніпропетровської агенції 1-го 
Українського пайового товариства “Вантажівка”, м. Кам’янське Дніпро-
петровського округу/1924–1927 рр./58 спр.
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919/ф. Р-248/Народний суд 7-ї дільниці, с. Царичанка Кобелякського 
повіту полтавської губернії/1920–1922 рр./150 спр.

920/ф. Р-249/Новомосковська агенція Катеринославського відділення 
Всеукраїнського пайового товариства роздрібної торгівлі “ларьок”, 
м. Новомосковськ/1924–1926 рр./71 спр.

921/ф. Р-250/Катеринославське відділення торговельно-промисло-
вого банку сРсР, м. Катеринослав/1923–1925 рр./283 спр.

922/ф. Р-251/Катеринославська губернська сільськогосподарська ра-
да кооперативів, м. Катеринослав/1918–1925 рр./748 спр.

923/ф. Р-252/Катеринославська губернська сільськогосподарська 
кредитна рада кооперативів, м. Катеринослав/1920–1925 рр./35 спр.

924/ф. Р-253/Дніпропетровське бюро ради синдикатів, м. Дніпропет-
ровськ/1926–1928 рр./18 спр.

925/ф. Р-254/задніпровська лікарська дільниця відділу охорони здо-
ров’я Катерининської залізниці/1922–1925 рр./9 спр.

926/ф. Р-255/Верхньодніпровський соціально-економічний політ-
технікум, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1921 рр./
1 спр.

927/ф. Р-256/Катеринославська районна контора Українського муко-
мольного тресту, м. Катеринослав/1822–1926 рр./603 спр.

928/ф. Р-257/Кримський представник Катеринославської контори 
Українського мукомольного тресту “Укрмут”, м. севастополь/1924–
1925 рр./19 спр.

929/ф. Р-258/Мануйлівська волосна земська управа, с. Мануйлівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1917–1920 рр./2 спр.

930/ф. Р-259/Гайчурівський зсипний пункт Катеринославської кон-
тори Українського мукомольного тресту, с. Гайчур запорізького окру-
гу/1923–1926 рр./20 спр.

931/ф. Р-264/Олександрівський заготівельний пункт Катеринослав-
ської контори Українського мукомольного тресту, с. Олександрівка/1923–
1925 рр./8 спр.

932/ф. Р-265/1-й Катеринославський вечірній робітничий будівель-
ний технікум/1917–1930 рр./974 спр.

933/ф. Р-268/Дніпропетровське обласне архівне управління при обла-
сному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, м. Дніпропетровськ/1932–1939 рр./902 спр. 

934/ф. Р-269/Дніпропетровський інститут керівних робітників На-
родного Комісаріату торговельної промисловості УРсР, м. Дніпропет-
ровськ/1937–1940 рр./347 спр.

935/ф. Р-270/Опис справ ліквідованого радгоспу “Чиста лінія” Дні-
пропетровського насіннєсорттресту системи НКз сРсР Дніпропетровської 
області/1936 р./10 спр.

936/ф. Р-271/Державний млин № 6 на Амурі Катеринославської кон-
тори Українського мукомольного тресту/1922–1924 рр./12 спр.

937/ф. Р-272/Бердянські млини Катеринославської контори Українсь-
кого мукомольного тресту, м. Бердянськ Катеринославської губернії/1922–
1924 рр./18 спр.
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938/ф. Р-273/Койдакський млин Катеринославської контори Україн-
ського мукомольного тресту “Укрмут”, с. Койдаки Катеринославської 
губернії/1923–1924 рр./5 спр.

939/ф. Р-274/Державний млин № 15 Катеринославської контори Ук-
раїнського мукомольного тресту/1923–1924 рр./22 спр.

940/ф. Р-275/Державний млин № 36 Катеринославської контори 
Українського мукомольного тресту/1922–1925 рр./22 спр.

941/ф. Р-276/Катеринославська державна круподерка № 12 Кате-
ринославської контори Українського мукомольного тресту, м. Катерино-
слав/1921–1924 рр./29 спр.

942/ф. Р-277/Катеринославська державна круподерка № 3 районної 
контори Українського мукомольного тресту, м. Катеринослав/1921–
1923 рр./12 спр.

943/ф. Р-278/Народний суд 3-ї дільниці Кам’янського району Катери-
нославського округу і губернії/1917–1923 рр./444 спр.

944/ф. Р-279/Дніпропетровська контора Дніпропетровського синди-
кату рибної промисловості, м. Дніпропетровськ/1922–1928 рр./193 спр.

945/ф. Р-280/Управління військового помічника начальника Катери-
нинської залізниці, м. Катеринослав/1920–1921 рр./133 спр.

946/ф. Р-281/Васильківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Васильківка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1917–1923 рр./165 спр.

947/ф. Р-282/Вартова камера народного суду,  м. Дніпропетровськ/
1921–1929 рр./1526 спр.

948/ф. Р-283/Народний суд 2-го району, м. Катеринослав/1920–1924 рр./
7214 спр.

949/ф. Р-284/Народний суд 3-го району, м. Катеринослав/1920–1922 рр./
8556 спр.

950/ф. Р-285/Народний суд 4-го району, м. Катеринослав/1920–1921 рр./
1770 спр.

951/ф. Р-286/Народний суд 7-ї дільниці, м. Катеринослав/1921 р./
357 спр.

952/ф. Р-287/Катеринославська контора акціонерного товариства 
торгівлі хлібними й іншими господарчими продуктами “Хлібопродукт”, 
м. Катеринослав/1922–1930 рр./526 спр.

953/ф. Р-288/павлоградська контора акціонерного товариства тор-
гівлі хлібними й іншими господарчими продуктами “Хлібопродукт”, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1922–1925 рр./91 спр.

954/ф. Р-289/Опис документів будівельного технікуму, курси техніків 
будівельників прискореного випуску, м. Дніпропетровськ/130 спр.

955/ф. Р-290/Новомосковська агенція акціонерного товариства торгі-
влі хлібними й іншими сільськогосподарськими продуктами, м. Новомос-
ковськ Катеринославської губернії/1922–1926 рр./18 спр.

956/ф. Р-291/п’ятихатська агенція акціонерного товариства торгівлі 
хлібними й іншими сільськогосподарськими продуктами, м. п’ятихатки 
Катеринославської губернії/1923–1925 рр./15 спр.
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957/ф. Р-292/Бердянська агенція акціонерного товариства торгівлі 
хлібними й іншими сільськогосподарськими продуктами, м. Бердянськ 
Катеринославської губернії/1923–1924 рр./7 спр.

958/ф. Р-293/Катеринославська торговельно-комісійна крамниця 
акціонерного товариства торгівлі хлібними й іншими сільськогосподарсь-
кими продуктами, м. Катеринослав/1923–1924 рр./25 спр.

959/ф. Р-294/софіївський млин Дніпропетровської контори акціо-
нерного товариства торгівлі хлібними й іншими сільськогосподарськими 
продуктами, с. софіївка Криворізького округу/1926–1927 рр./18 спр.

960/ф. Р-295/Транспортне споживче товариство Катерининської заліз-
ниці, м. Дніпропетровськ/1915–1930 рр./9362 спр.

961/ф. Р-296/Дніпропетровська районна контора цукротресту, м. Дні-
пропетровськ/1923–1927 рр./350 спр.

962/ф. Р-297/павлоградська агенція Катеринославської районної кон-
тори об’єднання цукрової промисловості “Цукротрест”, м. павлоград/1925–
1926 рр./10 спр.

963/ф. Р-300/Дніпропетровський обласний комітет профспілки ро-
бітників шосейного і гідротехнічного будівництва, м. Дніпропетров-
ськ/1934–1940 рр./201 спр.

964/ф. Р-305/Дніпропетровський окружний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Дніпро-
петровськ/1923–1928 рр./1923 спр.

965/ф. Р-306/Катеринославський губернський відділ народної освіти, 
м. Катеринослав/1920–1925 рр./3633 спр.

966/ф. Р-307/Відділ народної освіти Верхньодніпровського вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
152 спр.

967/ф. Р-308/павлоградський повітовий відділ народної освіти, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1919–1923 рр./553 спр.

968/ф. Р-309/Новомосковський повітовий відділ народної освіти, 
м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1919–1923 рр./119 спр.

969/ф. Р-310/Дніпропетровська окружна інспектура народної освіти, 
м. Дніпропетровськ/1922–1930 рр./9695 спр.

970/ф. Р-311/павлоградський окружний відділ народної освіти, 
м. павлоград/1923–1926 рр./267 спр.

971/ф. Р-312/Богданівський волостний комітет незаможних селян, 
с. Богданівна павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922–
1928 рр./3 спр.

972/ф. Р-313/литвинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. литвинівка Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської округи/1928 р./1 спр.

973/ф. Р-314/Магдалинівський районний комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Магдалинівка Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./150 спр.

974/ф. Р-315/почино-софіївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. почино-софіївка 
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Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
167 спр.

975/ф. Р-316/Магдалинівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Магдалинівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./81 спр.

976/ф. Р-317/Очеретоватський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./12 спр.

977/ф. Р-318/Магдалинівський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./
16 спр.

978/ф. Р-319/Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема На-
родного комісаріату освіти, м. Дніпропетровськ/1899–1928 рр./4696 спр.

979/ф. Р-320/Дніпропетровське відділення акціонерного товариства 
текстильної торгівлі “Текстильторг”, м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./
68 спр.

980/ф. Р-321/Катеринославське 2-е міське поштово-телеграфне від-
ділення губернського відділу зв’язку, м. Катеринослав/1919–1925 рр./
36 спр.

981/ф. Р-322/Катеринославське 3-е міське поштово-телеграфне від-
ділення губернського відділу зв’язку, м. Катеринослав/1919–1924 рр./8 спр.

982/ф. Р-323/Гаврилівське поштово-телеграфне відділення запорі-
зького губернського відділу народного зв’язку, с. Гаврилове Гуляйпольсь-
кого повіту запорізької губернії/1919–1922 рр./17 спр.

983/ф. Р-324/сирогозьке поштове відділення, с. сірогозьке Меліто-
польського повіту Таврійської губернії/1919 р./1 спр.

984/ф. Р-325/Артільське поштово-телеграфне відділення Катерино-
славського губернського відділу народного зв’язку, с. Артільне павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./8 спр.

985/ф. Р-326/Криничанський поштовий допоміжний пункт Катери-
нославського відділу зв’язку, с. Кринички Катеринославського повіту і 
губернії/1922 р./1 спр.

986/ф. Р-327/Дніпропетровська філія Всеукраїнського пайового тор-
говельного товариства, м. Дніпропетровськ/1924–1927 рр./344 спр.

987/ф. Р-328/Дніпропетровська філія видавництва “Комуніст”, м. Дні-
пропетровськ/1924–1927 рр./67 спр.

988/ф. Р-329/лоцмано-Кам’янський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лоцмано-
Кам’янка Дніпропетровського округу/1923–1929 рр./81 спр.

989/ф. Р-330/сурсько-литовський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1920–1928 рр./50 спр.

990/ф. Р-331/лоцмано-Кам’янський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лоцмано-
Кам’янка Катеринославського повіту і губернії/1920–1923 рр./142 спр.

991/ф. Р-332/Волоський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Волоське Катерино-
славського повіту і губернії/1922–1923 рр./101 спр.
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992/ф. Р-333/Діївський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Діївка Катеринослав-
ського повіту і губернії/1920–1923 рр./158 спр.

993/ф. Р-334/Ямбургський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ямбург Катери-
нославського повіту і губернії/1920–1922 рр./15 спр.

994/ф. Р-335/Катеринославське відділення електротехнічного тресту 
центрального району, м. Катеринослав/1917–1923 рр./57 спр.

995/ф. Р-336/павлоградське повітове статистичне бюро, м. павло-
град Катеринославської губернії/1920–1922 рр./32 спр.

996/ф. Р-337/Верхньодніпровське повітове статистичне бюро, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./49 спр.

997/ф. Р-338/Новомосковське повітове статистичне бюро, м. Ново-
московськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./47 спр.

998/ф. Р-339/Велико-Томаківське повітове статистичне бюро, с. Ве-
лико-Томаківка запорізької губернії/1921–1922 рр./13 спр.

999/ф. Р-340/Новомосковський повітовий відділ праці, м. Ново-
московськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./32 спр.

1000/ф. Р-341/Верхньодніпровський повітовий відділ праці, м. Верх-
ньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1922 рр./29 спр. 

1001/ф. Р-342/павлоградська повітова сільськогосподарська спілка 
кооперативів, м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1921 рр./
69 спр.

1002/ф. Р-343/павлоградський повітовий народний суд, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1918–1923 рр./1 спр.

1003/ф. Р-344/Верхньодніпровський повітовий відділ охорони здо-
ров’я, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1919–1923 рр./
109 спр.

1004/ф. Р-345/павлоградська повітова комісія допомоги голодую-
чим, м. павлоград Катеринославської губернії/1921–1922 рр./22 спр.

1005/ф. Р-346/Транспортно-матеріальний відділ при Верхньодні-
провському повітовому виконавчому комітеті, м. Верхньодніпровськ Кате-
ринославської губернії/1920–1922 рр./20 спр.

1006/ф. Р-347/Новомосковське повітове земельне управління, м. Но-
вомосковськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./256 спр.

1007/ф. Р-349/павлоградський окружний фінансовий відділ, м. пав-
лоград/1926 р./3 спр.

1008/ф. Р-350/павлоградське окружне статистичне бюро, м. павло-
град/1923–1926 рр./296 спр.

1009/ф. Р-351/павлоградська окружна комісія з електрифікації сіл, 
м. павлоград/1924–1926 рр./16 спр.

1010/ф. Р-352/Богданівський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богданівка пав-
лоградського округу/1923–1926 рр./255 спр.

1011/ф. Р-353/Губиниський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Губиниха Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./75 спр. 



 Державний архів Дніпропетровської області

1�3

1012/ф. Р-354/Васильківське районне земельне управління, с. Ва-
сильківка павлоградського округу Катеринославської губернії/1923 р./
1 спр.

1013/ф. Р-355/Царичанське районне земельне управління, с. Цари-
чанка полтавського округу/1923 р./1 спр.

1014/ф. Р-356/Інспектор охорони праці Новомосковського району 
Катеринославського округу/1923 р./53 спр.

1015/ф. Р-357/Вільно-Хуторський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Вільні Хутори 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./
3 спр.

1016/ф. Р-358/Миколаївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./36 спр. 

1017/ф.Р-359/Губиниський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Губиниха Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./73 спр. 

1018/ф. Р-360/Орловщанський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Орлівщина Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./27 спр.

1019/ф. Р-361/Мануйлівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./156 спр.

1020/ф. Р-362/любимівська волосна земельна управа, с. любимівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1917–1918 рр./5 спр. 

1021/ф. Р-363/сурсько-Михайлівський волосний комітет незаможних 
селян Катеринославського повіту і губернії/1922 р./3 спр.

1022/ф. Р-364/почино-софіївський волосний комітет незаможних 
селян, с. почино-софіївка Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1920–1923 рр./18 спр.

1023/ф. Р-365/Богданівський комітет бідноти, с. Богданівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1919 р./2 спр.

1024/ф. Р-366/почино-софіївський волосний комітет взаємодопо-
моги, с. почино-софіївка Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1922 р./1 спр.

1025/ф. Р-367/Межирічська волосна ощадно-позичкова каса, с. Ме-
жиріч павлоградського повіту Катеринославської губернії/1918 р./3 спр.

1026/ф. Р-368/Графсько-Ігорівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів паньківської волості Новомосков-
ського повіту Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

1027/ф. Р-369/Мар’ївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Мар’ївка Магдалинівської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./2 спр.

1028/ф. Р-370/Кулибівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Кулибівка Новомосковського району 
Катеринославської губернії/1921–1923 р./24 спр.
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1029/ф. Р-371/Краснянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новомосковського району Катеринославсь-
кої губернії/1923–1926 рр./23 спр.

1030/ф. Р-372/подолянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новомосковського району Катеринославсь-
кої губернії/1922–1923 р./13 спр.

1031/ф. Р-373/Мишурино-Різька сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Мишурин Ріг лихівського району 
Олександрійського округу Катеринославської губернії/1923 рр./1 спр.

1032/ф. Р-374/Домотканський сільський комітет незаможних селян 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області/1922–1932 рр./
36 спр.

1033/ф. Р-375/Радянське господарство, с. Чаплі Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1919–1922 рр./33 спр.

1034/ф. Р-376/Начальник самоохорони, с. Обухівка Новомосковсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./1 спр.

1035/ф. Р-377/Івано-Волчанківське відділення Катеринославського 
губернського відділу зв’язку с. Івано-Волчанське синельниківського ра-
йону Катеринославської губернії/1919–1921 рр./13 спр.

1036/ф. Р-378/Мис Доброї Надії поштове відділення Катерино-
славського губернського відділу зв’язку, с. Мис Доброї Надії Вище-
Тарасівської волості Нікопольського району Катеринославської губернії/
1921 р./1 спр.

1037/ф. Р-379/Юр’ївське поштове відділення Катеринославського 
губернського відділу зв’язку с. Юр’ївка павлоградського повіту Катери-
нославської губернії/1919–1923 рр./35 спр.

1038/ф. Р-380/Катеринославський народний суд 5-го району, м. Кате-
ринослав/1920–1924 рр./4778 спр.

1039/ф. Р-381/Агент державного страхування 7-ї дільниці, с. переще-
пине Катеринославського округу/1923–1926 рр./36 спр.

1040/ф. Р-382/Агент державного страхування 8-ї дільниці, Кате-
ринославської контори “Держстрах”, м. Новомосковськ/1921–1927 рр./
46 спр.

1041/ф. Р-383/Агент державного страхування 2-ї дільниці Катери-
нославської губернії/1923 р./3 спр.

1042/ф. Р-384/Фінансовий інспектор 104-го району Катеринослав-
ського округу, м. Новомосковськ/1923–1926 рр./1 спр.

1043/ф. Р-385/Катеринославське музичне товариство, м. Катерино-
слав/1918–1919 рр./1 спр.

1044/ф. Р-386/петриківська сільськогосподарська школа, с. петри-
ківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920 р./2 спр.

1045/ф. Р-387/Торговельно-промислова школа, селище Карла Маркса 
при с. Ігрень Катерининської залізниці/1924–1926 рр./21 спр.

1046/ф. Р-388/Курси іноземних мов, м. Катеринослав/1925 р./8 спр.
1047/ф. Р-389/соціально-економічні курси Катеринославського гу-

бернського комітету професійно-технічної освіти, селище Амур-Нижньо-
дніпровськ/1922–1930 рр./2 спр.
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1048/ф. Р-390/Катеринославські радіо-курси при губернському 
поштово-телеграфному управлінні/1921–1924 рр./5 спр.

1049/ф. Р-391/Робітничо-селянська інспекція Катерининської заліз-
ниці, м. Катеринослав/1921–1923 рр./868 спр.

1050/ф. Р-392/лозівська філія павлоградської районної спілки сіль-
ськогосподарських товариств, с. лозова/1923–1927 рр./121 спр.

1051/ф. Р-393/Уповноважений Народного Комісаріату торгівлі УРсР 
по Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ/1926–1928 рр./433 спр.

1052/ф. Р-394/Дніпропетровська базова контора Українського акціо-
нерного товариства зі збуту машин “плугатар”, м. Дніпропетровськ/1924–
1928 рр./124 спр.

1053/ф. Р-395/Дніпропетровська контора машино-технічного синди-
кату центрального району “Металосиндикат”, м. Дніпропетровськ/1925–
1927 рр./13 спр.

1054/ф. Р-396/Юр’ївське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Юр’ївка павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–
1922 рр./20 спр.

1055/ф. Р-397/Особова сесія губернського народного суду, м. Катери-
нослав/1921–1923 рр./475 спр.

1056/ф. Р-398/Народний суддя особової сесії у термінових справах 
при Новомосковському повітовому відділі юстиції, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./509 спр.

1057/ф. Р-399/Особова сесія народного суду 3-ї дільниці у Верхньо-
дніпровському повіті, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губер-
нії/1922–1923 рр./110 спр.

1058/ф. Р-400/Юр’ївське кредитне товариство, с. Юр’ївка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1916–1918 рр./50 спр.

1059/ф. Р-401/Дніпропетровська філія тютюнового тресту Укра-
їни/1922–1928 рр./501 спр.

1060/ф. Р-402/Катеринославський інститут народної освіти, м. Дні-
пропетровськ/1920–1930 рр./4460 спр.

1061/ф. Р-403/Дніпропетровська агенція російсько-канадсько-аме-
риканської пасажирської агенції (Рускана)/1928–1930 рр./7 спр.

1062/ф. Р-404/Дніпропетровське окружне товариство “Геть непись-
менність”, м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./125 спр.

1063/ф. Р-405/Торговельно-комісійна контора “лікфонд” Дніпропет-
ровського окружного товариства “Геть неписьменність”, м. Дніпропет-
ровськ/1926–1928 рр./17 спр.

1064/ф. Р-406/Торговельна контора “Техторг” Дніпропетровського 
окружного товариства “Геть неписьменність”, м. Дніпропетровськ/1926–
1928 рр./32 спр.

1065/ф. Р-407/Комунальна камера народного суду, м. Дніпропет-
ровськ/1924–1926 рр./29 спр.

1066/ф. Р-408/Катеринославська районна сільськогосподарська спі-
лка кооперативів, м. Катеринослав/1920–1923 рр./46 спр.

1067/ф. Р-409/Державний млин № 1 Катеринославської районної 
контори Українського мукомольного тресту, м. Катеринослав/1924–1926 рр./
23 спр.
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1068/ф. Р-410/Державні млини № 1 і № 2 Катеринославської район-
ної контори Українського мукомольного тресту, м. Катеринослав/1924–
1926 рр./91 спр.

1069/ф. Р-411/Державний млин № 2 Катеринославської контори 
Українського мукомольного тресту, м. Катеринослав/1923–1924 рр./42 спр.

1070/ф. Р-412/Дніпропетровські державні млини № 73 і № 74 
Всесоюзного акціонерного товариства “союзхліб”/1926–1927 рр./52 спр.

1071/ф. Р-413/Державний млин № 3 Катеринославської контори 
Українського мукомольного тресту “Укрмут” м. Катеринослав/1922–
1926 рр./95 спр.

1072/ф. Р-414/Дніпропетровське товариство сільськогосподарського 
кредиту “сільбанк” м. Дніпропетровськ/1919–1930 рр./2064 спр.

1073/ф. Р-415/Дніпропетровське об’єднання кравецької промис-
ловості (Дніпрокравпром)/1922–1928 рр./369 спр.

1074/ф. Р-416/Дніпропетровська міська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ/1920–1936 рр./
10592 спр.

1075/ф. Р-417/Катеринославське губернське товариство сільського 
господарства, м. Катеринослав/1919–1920 рр./1 спр.

1076/ф. Р-419/Верхньодніпровська районна сільськогосподарська 
спілка м. Верхньодніпровськ/1914–1923 рр./25 спр.

1077/ф. Р-420/Новомосковська контора Катеринославської спілки 
сільськогосподарських кредитних кооперативів (сільгоспспілка), м. Ново-
московськ/1921–1924 рр./4 спр.

1078/ф. Р-421/Божедарівська контора Катеринославської сільсько-
господарської спілки (Губсільгоспспілка).

1079/ф. Р-422/Кам’янський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (Райвиконком) 
Дніпропетровського округу/1920–1928 рр./504 спр.

1080/ф. Р-423/Народний суд 2-го району, с. солоне Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1920–1922 рр./992 спр.

1081/ф. Р-424/Народний суд 3-го району, с. солоне Катеринослав-
ського округу і губернії/1920–1924 рр./1261 спр.

1082/ф. Р-425/Народний суд 1-го району м. Катеринослава/1918–
1924 рр./6032 спр.

1083/ф.Р-426/список книг та справ архівного матеріалу Дніпро-
петровського трудсуду, які передаються на зберігання до Дніпропетровсь-
кого обласного історичного архівного управління/1923–1925 рр./7230 спр.

1084/ф. Р-427/Робоча сесія народного суду, м. павлоград павлоград-
ської округи Катеринославської губернії/1923–1925 рр./581 спр.

1085/ф. Р-428/Дніпропетровська контора Українського автотранс-
портного торговельно-промислового акціонерного товариства “Автопром-
торг”, м. Дніпропетровськ/1924–1932 рр./316 спр.

1086/ф. Р-429/Народний суд м. павлограда Катеринославської 
губернії/1920–1923 рр./5824 спр.

1087/ф. Р-430/Рада народних суддів, м. Катеринослав/1919–1922 рр./
4688 спр.
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1088/ф. Р-431/Дніпропетровське відділення Всеукраїнської асоціації 
інженерів, м. Дніпропетровськ/1918–1920 рр./30 спр.

1089/ф. Р-432/Катеринославське повітове земельне управління 
(Уземуправління УзУ) Катеринославської губернії/1919–1923 рр./393 спр.

1090/ф. Р-433/павлоградський окружний земельний відділ (Окрзем-
відділ ОзО) м. павлоград/1923 р./876 спр.

1091/ф. Р-434/Верхньодніпровський повітовий відділ соціального 
забезпечення (собез), м. Верхньодніпровськ Катеринославської губер-
нії/1920–1923 рр./8 спр.

1092/ф. Р-435/Новомосковський повітовий відділ комунального 
господарства (Комунгосп), м. Новомосковськ Катеринославської губер-
нії/1919–1923 рр./160 спр.

1093/ф. Р-436/Верхньодніпровська повітова телефонна мережа, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./19 спр.

1094/ф. Р-438/знаменівська міжспілкова каса взаємної допомоги 
павлоградського округу/1923–1926 рр./3 спр.

1095/ф. Р-439/Катеринославський міський відділ народної освіти 
(Міськнаросвіт), м. Катеринослав/1922 р./23 спр.

1096/ф. Р-440/петропавлівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. петропавлівка 
павлоградської округи Катеринославської губернії/1923–1928 рр./5 спр.

1097/ф. Р-441/Новомосковський районний відділ комунального гос-
подарства (райкомунгосп), м. Новомосковськ Дніпропетровської окру-
ги/1923–1927 рр./8 спр.

1098/ф. Р-442/Дніпропетровський обласний інститут підвищення 
кваліфікації інженерно-технічних робітників народного комісаріату чорної 
металургії, м. Дніпропетровськ/1930–1940 рр./2299 спр.

1099/ф. Р-443/спаський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів (волвиконком) Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1917–1923 рр./125 спр.

1100/ф. Р-444/перещепинське районне бюро товариства авіації та 
повітроплавання “Аерохім”, с. перещепине Дніпропетровської  округи/1923–
1926 рр./9 спр.

1101/ф. Р-445/лихівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів (Волвиконком) 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./
3 спр.

1102/ф. Р-446/попельнастівський волосний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів (Волвиконком) 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./
1 спр.

1103/ф. Р-447/петровська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів (сільрада) Карло-Марксівського району 
Дніпропетровської округи/1917–1926 рр./92 спр.

1104/ф. Р-448/Евецько-Миколаївська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів (сільрада) Губиниської волості 
Новомосковського району Дніпропетровської округи/1920–1927 рр./57 спр.
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1105/ф. Р-449/слов’янська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів (сільрада) Межівського району Дніпро-
петровської округи/1919–1927 рр./2 спр.

1106/ф. Р-450/попаснівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів перещепинського району Дніпропетровської 
округи/1922–1927 рр./106 спр.

1107/ф. Р-451/протовчанська сільрада Царичанського району Дні-
пропетровської округи/1923–1926 рр./26 спр.

1108/ф. Р-452/свободнянська сільрада Новомосковського району 
Катеринославської округи та губернії/1920–1923 рр./7 спр.

1109/ф. Р-453/Ганиївська сільрада лихівського району Кременчуць-
кої округи/1925 р./9 спр.

1110/ф. Р-454/лозовське районне податкове бюро павлоградського 
повіту Катеринославської губернії, ст. лозова/1923 р./1 спр.

1111/ф. Р-455/Народний суд 5-ї дільниці Катеринославського району 
та повіту/1920–1922 рр./611 спр.

1112/ф. Р-456/Народний суд 6-ї дільниці Катеринославського повіту, 
с. Микольське Катеринославської губернії/1920–1923 рр./161 спр.

1113/ф. Р-458/павлоградське повітове відділення Катеринославсь-
кого управління карного розшуку, м. павлоград Катеринославської гу-
бернії/1920–1922 рр./142 спр.

1114/ф. Р-467/Начальник ІІ-го району павлоградської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку, с. Богда-
нівка/1923–1926 рр./30 спр.

1115/ф. Р-469/Начальник І-го району Новомосковської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції Катеринославської губернії/1921–
1922 рр./15 спр.

1116/ф. Р-477/Дніпропетровська філія Всеукраїнської кооператив-
ної книготорговельної та видавничої спілки “Книгоспілка”/1927–1930 рр./
20 спр.

1117/ф. Р-479/Начальник І-го району Верхньодніпровської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./8 спр.

1118/ф. Р-484/старший міліціонер Чумаківської волості IV-го району 
Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Чумаки Катеринославської губернії/1920–1921 рр./1 спр.

1119/ф. Р-485/старший міліціонер Ново-підгородянської волості 
V-го району павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/
1922 р./2 спр.

1120/ф. Р-486/старший міліціонер Вербської волості І-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./3 спр.

1121/ф. Р-487/старший міліціонер Дмитрівської волості V-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./3 спр.

1122/ф. Р-488/старший міліціонер Межирічської волості І-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

1123/ф. Р-489/старший міліціонер Булахівської волості І-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./4 спр.
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1124/ф. Р-490/старший міліціонер В’язівської волості І-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./3 спр.

1125/ф. Р-491/Будівельне управління нових ліній Московсько-
Києво-Воронезької залізниці Комітету державних споруд при Вищій Раді 
Народного Господарства, м.  Київ/1913–1922 рр./582 спр.

1126/ф. Р-494/старший міліціонер Ново-Троїцької волості ІІ-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

1127/ф. Р-495/старший міліціонер степово-Чорноглазівської волості 
IV-го району павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/
1922 р./2 спр.

1128/ф. Р-496/старший міліціонер Рудаївської волості IV-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./4 спр.

1129/ф. Р-497/старший міліціонер Артільської волості ІІІ-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./3 спр.

1130/ф. Р-498/старший міліціонер самойлівської волості IV-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

1131/ф. Р-499/старший міліціонер Різдвянської волості IV-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./3 спр.

1132/ф. Р-500/старший міліціонер Хорошівської волості V-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

1133/ф. Р-501/старший міліціонер Миколаївської волості V-го району 
павлоградської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./2 спр.

1134/ф. Р-502/старший міліціонер Жданівської волості VI-го району 
Новомосковської повітової міліції Катеринославської губернії/1920 р./
1  спр.

1135/ф. Р-503/старший міліціонер Чаплинської волості IV-го району 
Новомосковської повітової міліції Катеринославської губернії/1920 р./
4 спр.

1136/ф. Р-504/Волосний наглядач Шульгівської волості Новомоско-
вської повітової міліції Катеринославської губернії/1922 р./2 спр.

1137/ф. Р-505/Волосний наглядач Тернівської волості павлоградської 
повітової міліції Катеринославської губернії/1922–1923 рр./8 спр.

1138/ф. Р-506/Волосний наглядач Богданівської волості павлоград-
ської повітової міліції Катеринославської губернії/1921–1923 рр./7 спр.

1139/ф. Р-507/Волосний наглядач Богуславської волості павло-
градської повітової міліції Катеринославської губернії/1922–1923 рр./6 спр.

1140/ф. Р-508/Волосний наглядач паньківської волості Новомосков-
ської повітової міліції Катеринославської губернії/1922–1923 рр./3 спр.

1141/ф. Р-509/Начальник IX-го району Катеринославської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку, с. прядівка 
Катеринославської губернії/1924–1925 рр./1 спр.

1142/ф. Р-510/павлоградська районна спілка сільськогосподарських 
кредитних кооперативів (райсільгоспспілка), м. павлоград Дніпропет-
ровської округи/1922–1927 рр./1107 спр.

1143/ф. Р-514/Верхньодніпровський склад Дніпропетровської район-
ної спілки споживчих товариств “Райспоживспілка”, м. Верхньодніпровськ/
1920–1927 рр./83 спр.
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1144/ф. Р-515/пушкарівське сільськогосподарче кредитне товариство 
(сільгоспкредит), с. пушкарівка Верхньодніпровського району Катерино-
славської округи/1924–1925 рр./3 спр.

1145/ф. Р-516/Єлизавето-Кам’янське сільськогосподарче кредитне то-
вариство “Шлях”, с. Єлисавето-Кам’янка Катеринославської округи/1923–
1928 рр./5 спр.

1146/ф. Р-517/Катеринославська акушерська професійна школа, 
м. Катеринослав/732 спр.

1147/ф. Р-518/Відділ просвіти Катеринославської залізниці, м. Кате-
ринослав (Дніпропетровськ)/1923–1928 рр./14 спр.

1148/ф. Р-519/лісничий Орільського лісництва, с. Могилів Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./20 спр.

1149/ф. Р-520/лісовий завод ім.  1-го Травня Дніпропетровської 
окружної спілки житлової кооперації/1927–1928 рр./1 спр.

1150/ф. Р-521/Ринковий комітет озерного базару м. Дніпропетро-
вська/1923–1928 рр./21 спр.

1151/ф. Р-522/Ринковий комітет Нижньо-Червоного базару м. Дні-
пропетровська/1923–1928 рр./41 спр.

1152/ф. Р-523/Ринковий комітет Верхньо-Червоного базару м. Дні-
пропетровська/1923–1928 рр./48 спр.

1153/ф. Р-524/Катеринославське відділення видавництва “Українсь-
кий економіст”, м. Катеринослав/1924–1926 рр./13 спр. 

1154/ф. Р-525/Верхньодніпровська філія Дніпропетровської окружної 
телефонної мережі/1926 р./1 спр.

1155/ф. Р-526/Верхньодніпровська поштово-телеграфна контора, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1919–1925 рр./10 спр.

1156/ф. Р-527/Катеринославська база південної обласної контори 
Всеросійського державного солесиндикату “сіль”/1923–1926 рр./18 спр.

1157/ф. Р-528/Новомосковська виробничо-кооперативна артіль з 
переробки зерна та масла насінь “пролетарій”, м. Новомосковськ/1924–
1928 рр./27 спр.

1158/ф. Р-529/Дніпропетровська ІІ-га проволочно-штампувальна 
артіль інвалідів “Цвях” Дніпропетровської окружної інвалідної кооперації 
(ОКРИКО)/1927 р./1 спр.

1159/ф. Р-530/Верхньодніпровська агенція першого українського 
пайового товариства “завантаження”, м. Верхньодніпровськ Катерино-
славської округи/1924–1926 рр./26 спр.

1160/ф. Р-531/Мелітопольська агенція першого українського това-
риства “завантаження”, м. Мелітополь/1925–1927 рр./33 спр.

1161/ф. Р-532/павлоградська агенція першого українського това-
риства “завантаження”, м. павлоград/1923–1927 рр./80 спр. 

1162/ф. Р-533/синельниківський пункт павлоградської агенції пер-
шого українського пайового товариства “завантаження”, м. синельникове 
Дніпропетровської округи/1923–1927 рр./30 спр.

1163/ф. Р-534/запорізька агенція першого українського пайового 
товариства “завантаження”, м. запоріжжя/1923–1927 рр./42 спр.
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1164/ф. Р-536/Велико-Токмацький пункт Мелітопольської агенції 
першого українського пайового товариства “завантаження”, с. Великий 
Токмак Мелітопольської округи/1926–1927 рр./70 спр.

1165/ф. Р-537/просянський пункт Дніпропетровської агенції “заван-
таження”, ст. просяна Дніпропетровської округи/1926–1927 рр./3 спр.

1166/ф. Р-538/Новомосковський пункт Катеринославської агенції 
“завантаження”, м. Новомосковськ Катеринославської округи/1924–
1926 рр./12 спр.

1167/ф. Р-539/п’ятихатський пункт Катеринославської агенції “за-
вантаження”, м. п’ятихатки Катеринославської округи/1924–1926 рр./
8 спр.

1168/ф. Р-540/Акимівський пункт Мелітопольської агенції “заван-
таження”, с. Акимівка Мелітопольської округи/1924–1927 рр./11 спр.

1169/ф. Р-541/Чаплинський районний пункт Катеринославської аген-
ції “завантаження”, ст. Чаплине Катеринославської округи/1925–1926 рр./
17 спр.

1170/ф. Р-542/Девладово-Божедарівський пункт Криворізької агенції 
“завантаження”, с. Девладове Криворізької округи/1924–1926 рр./13 спр.

1171/ф. Р-543/павлоградський дитячий будинок ім. Карла Маркса, 
м. павлоград/1923–1927 рр./16 спр.

1172/ф. Р-544/Новомосковський дитячий будинок № 1 Катерино-
славського окружного відділу народної освіти, м. Новомосковськ/1923–
1926 рр./8 спр.

1173/ф. Р-545/Новомосковський дитячий будинок № 3, м. Новомос-
ковськ/1926–1927 рр./1 спр.

1174/ф. Р-546/Ігреньський дитячий будинок № 3 ім. Червоного про-
фінтерну Карло-Марксівського району Катеринославської округи і гу-
бернії/1922–1925 рр./19 спр.

1175/ф. Р-547/Катеринославський дитячий будинок № 3/1922–
1925 рр./24 спр.

1176/ф. Р-548/Катеринославське дитяче містечко № 4 Катерино-
славського окружного відділу народної освіти, м. Катеринослав/1923–
1924 рр./2 спр.

1177/ф. Р-549/пісчанський селянський будинок (сільбуд), с. пісчанка 
Новомосковського району Дніпропетровської округи/1926 р./1 спр.

1178/ф. Р-550/Катеринославський перший денний дитячий будинок, 
м. Катеринослав/1923–1924 рр./2 спр.

1179/ф. Р-551/Катеринославський дитячий будинок № 16/1923–
1925 рр./24 спр.

1180/ф. Р-552/Катеринославський дитячий будинок № 21\11/1920–
1924 рр./24 спр.

1181/ф. Р-553/Дитячий будинок села Військового солонянського 
району Дніпропетровської області/1923–1926 рр./14 спр.

1182/ф. Р-554/сільськогосподарська колонія, м. синельникове пав-
лоградської округи/1923–1926 рр./28 спр.

1183/ф. Р-555/Будинок робочих підлітків № 1 (БРп), м. Катери-
нослав/1922–1926 рр./71 спр.
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1184/ф. Р-556/Комісія у справах українізації Катеринославської 
округи, м. Катеринослав/1923–1926 рр./240 спр.

1185/ф. Р-557/павлоградське пайове товариство “Окргоспколектив”, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1922–1924 рр./34 спр.

1186/ф. Р-558/6-й державний млин, м. павлоград Катеринославської 
губернії/1923–1924 рр./11 спр.

1187/ф. Р-559/павлоградський 10-й державний млин Катеринослав-
ської губернії/1923–1924 рр./14 спр.

1188/ф. Р-560/павлоградська повітова позичково-земельна комісія, 
м. павлоград/1920–1926 рр./1038 спр.

1189/ф. Р-561/павлоградська база акціонерного товариства “плу-
гатар”, м. павлоград Дніпропетровської округи/1927–1928 рр./5 спр.

1190/ф. Р-562/ломівський сільський комітет незаможних селян, 
с. ломівка Карло-Марксівського району/1923–1931 рр./30 спр. 

1191/ф. Р-563/Дніпропетровський обласний маслобійний трест, 
м. Дніпропетровськ/1932–1936 рр./321 спр.

1192/ф. Р-564/Катеринославська центральна робітнича каса № 1 
Катеринославської філії Укрбанку при окружній раді професійних 
спілок/1924–1927 рр./18 спр.

1193/ф. Р-565/Катеринославська центральна робітнича каса № 5 
Катеринославської філії Українського кооперативного банку, м. Ново-
московськ Катеринославської губернії/1923–1925 рр./35 спр.

1194/ф. Р-566/Новомосковське позичково-ощадне товариство “Ро-
бітничий банк”, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1922–
1924 рр./33 спр.

1195/ф. Р-567/Олександрівська агенція Укрбанку Олександрівської 
округи/1924–1927 рр./72 спр.

1196/ф. Р-568/Дніпропетровська філія Укрбанку, м. Дніпропетров-
ськ/1922–1927 рр./276 спр.

1197/ф. Р-569/Олександрійська агенція Катеринославського Губсіль-
банку, м. Олександрія Катеринославської губернії/1923–1925 рр./74 спр.

1198/ф. Р-570/перещепинський райвиконком ради робітничо-
селянських депутатів, с. перещепине Дніпропетровської округи/1920–
1928 рр./398 спр.

1199/ф. Р-571/старший міліціонер Васильківської волості павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1922 р./5 спр.

1200/ф. Р-572/Дніпропетровська тракторна база автопромислової 
торгівлі, м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./15 спр.

1201/ф. Р-573/Уповноважений Дніпропетровської контори Україн-
ського відділення Московського машино-будівельного тресту “Маши-
нотрест”, м. Дніпропетровськ/1924–1928 рр./32 спр.

1202/ф. Р-574/Бердянська агенція Катеринославського губернського 
сільського банку (Губсільбанк), м. Бердянськ Катеринославської ок-
руги/1923–1925 рр./52 спр.

1203/ф. Р-575/павлоградська агенція Катеринославського губернсь-
кого сільського банку (Губсільбанк), м. павлоград павлоградської 
округи/1924–1925 рр./94 спр.
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1204/ф. Р-576/Катеринославська паперова фабрика, м. Катерино-
слав/1922 р./6 спр.

1205/ф. Р-577/Дніпропетровський заготівельний пункт російсько-
австрійського торговельно-промислового товариства “Русавсторг”/1928–
1929 рр./21 спр.

1206/ф. Р-578/Нікопольський заготівельний пункт акціонерного то-
вариства “Русавсторг”, м. Нікополь/1928–1929 рр./2 спр.

1207/ф.Р-579/павлоградський пункт українського відділу російсько-
австрійського торговельно-промислового товариства “Русавсторг”/1929 р./
3 спр.

1208/ф. Р-580/Народний суд 4-го району м. Катеринослава/1921–
1924 рр./4417 спр.

1209/ф. Р-581/Народний суд 6-го району м. Катеринослава/1924 р./
4705 спр.

1210/ф.Р-583/Крюківський тартак Дніпропетровської районної кон-
тори Всеукраїнського управління лісами, м. Крюків Кременчуцької окру-
ги/1924–1929 рр./33 спр.

1211/ф. Р-584/Михайлівське сільськогосподарське кредитне товари-
ство, с. Михайлівка синельниківського району Дніпропетровської 
округи/1924–1927 рр./28 спр.

1212/ф. Р-585/Дніпропетровська окружна інспектура соціального 
забезпечення, м. Дніпропетровськ/1923–1930 рр./331 спр.

1213/ф. Р-586/славгородське поштово-телеграфне відділення/1920–
1929 рр./7 спр.

1214/ф. Р-587/Кошкарівське поштово-телеграфне відділення/1917–
1925 рр./46 спр.

1215/ф. Р-588/синельниківське поштово-телеграфне відділення/1920–
1925 рр./43 спр.

1216/ф. Р-589/Китайгородське поштово-телеграфне відділення/1918–
1923 рр./16 спр.

1217/ф. Р-590/Верховцівське поштово-телеграфне відділення/1920–
1924 рр./21 спр.

1218/ф. Р-591/Катеринослав-Чечелівське поштово-телеграфне відді-
лення/1920–1924 рр./8 спр.

1219/ф. Р-592/Хорошівське поштово-телеграфне відділення/1919–
1922 рр./9 спр.

1220/ф. Р-593/Катеринославське губернське земельне управління/1919–
1925 рр./3485 спр.

1221/ф. Р-594/Дніпропетровський окружний земельний відділ (Окр-
земвідділ)/1920–1930 рр./2740 спр.

1222/ф. Р-595/Катеринославська губернська позичково-земельна ко-
місія, м. Катеринослав/1923–1925 рр./362 спр.

1223/ф. Р-596/Дніпропетровська окружна позичково-земельна комі-
сія/1923–1930 рр./4290 спр.

1224/ф. Р-597/Дніпропетровська агенція кооперативного страху-
вання/1922–1930 рр./214 спр.
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1225/ф. Р-598/Млин Дніпросоюзу № 1 в м. Дніпропетровську/1926–
1928 рр./10 спр.

1226/ф. Р-599/синельниківська база павлоградського районного 
сільськогосподарської спілки, м. синельникове Дніпропетровської округи/
1925–1927 рр./24 спр.

1227/ф. Р-600/Межівська база павлоградського районного сільсько-
господарського союзу, с. Григорівка Межівського району павлоградської 
округи/1924–1925 рр./11 спр.

1228/ф. Р-601/Катеринославський губернський ярмарочний комітет, 
м. Катеринослав/1922–1924 рр./11 спр.

1229/ф. Р-602/Дніпропетровська землевпорядна профспілкова школа, 
м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./31 спр.

1230/ф. Р-603/Катеринославський губернський комітет внутрішньої 
торгівлі “Губкомвнуторг”, м. Катеринослав/1923–1925 рр./320 спр.

1231/ф. Р-604/Катеринославський губернський кооперативний комі-
тет, м. Катеринослав/1919–1925 рр./266 спр.

1232/ф. Р-605/Дніпропетровський окружний торговельний відділ 
“Окрторгвідділ”, м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./435 спр.

1233/ф. Р-606/Катеринославський перший виробничий робочий коо-
ператив, м. Катеринослав/1918–1919 рр./3 спр.

1234/ф. Р-607/Дніпропетровське наукове товариство при Всеукра-
їнській академії наук/1924–1930 рр./6 спр.

1235/ф. Р-608/Дніпропетровська товарна біржа/1922–1930 рр./917 спр.
1236/ф. Р-609/Катеринославська губернська рада професійних спі-

лок, м. Катеринослав/1917–1925 рр./1263 спр.
1237/ф. Р-610/Катеринославське губернське робітниче бюро (Губраб-

бюро)/1920–1921 рр./23 спр.
1238/ф. Р-611/Катеринославський губернський відділ професійної 

спілки робітників хімічної промисловості, м. Катеринослав/1917–1925 рр./
234 спр.

1239/ф. Р-612/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників народного зв’язку, м. Катеринослав/1920–1923 рр./
151 спр.

1240/ф. Р-613/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників освіти/1917–1925 рр./764 спр.

1241/ф. Р-614/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників лікувально-санітарної праці/1920–1925 рр./730 спр.

1242/ф. Р-615/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників шкіряної промисловості, м. Катеринослав/1919–1925 рр./
288 спр.

1243/ф. Р-616/Катеринославський губернський відділ професійної спілки 
робітників-деревообробників, м. Катеринослав/1917–1925 рр./216 спр.

1244/ф. Р-617/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників комунального господарства, м. Катеринослав/1920–
1925 рр./274 спр.

1245/ф. Р-618/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки робітників місцевого транспорту, м. Катеринослав/1921–1925 рр./
308 спр.
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1246/ф. Р-619/Катеринославський губернський відділ професій-
ної спілки працівників харчової та смакової промисловості,  м. Катерино-
слав/1919–1925 рр./498 спр.

1247/ф. Р-620/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки працівників землі та лісу, м. Катеринослав/1920–1925 рр./616 спр.

1248/ф.Р-621/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки радянських торговельних службовців, м. Катеринослав/1920–
1925 рр./701 спр.

1248/ф. Р-622/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки працівників швейної промисловості, м. Катеринослав/1920–1925 рр./
165 спр.

1250/ф. Р-623/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки будівельників, м. Катеринослав/1920–1925 рр./359 спр.

1251/ф. Р-624/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки гірників, м. Катеринослав/1921–1925 рр./183 спр.

1252/ф. Р-625/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки працівників поліграфічного виробництва, м. Катеринослав/1917–
1925 рр./266 спр.

1253/ф. Р-626/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки працівників народного харчування, м. Катеринослав/1917–1925 рр./
200 спр.

1254/ф. Р-627/Катеринославський губернський відділ професійної 
спілки працівників мистецтв, м. Катеринослав/1920–1925 рр./120 спр.

1255/ф. Р-628/Катеринославське повітове відділення професійної 
спілки працівників освіти та соціалістичної культури, м. Катеринослав/
1921 р./4 спр.

1256/ф. Р-629/Верхньодніпровське повітове робітниче бюро Катери-
нославської губернії/1920 р./8 спр.

1257/ф. Р-630/Верхньодніпровський повітовий відділ професійної 
спілки працівників землі та лісу Катеринославської губернії/1921–1922 рр./
29 спр.

1258/ф. Р-631/Верхньодніпровський повітовий відділ професійної 
спілки працівників народного зв’язку Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./1 спр.

1259/ф. Р-633/Криворізький повітовий відділ професійної спілки 
працівників радянських торговельно-промислових та громадських закла-
дів, м. Кривий Ріг Катеринославської губернії/1922–1923 рр./54 спр.

1260/ф. Р-634/підготовчі курси вечірнього робітничого будівельного 
технікуму, м. Дніпропетровськ/1930–1934 рр./280 спр.

1261/ф. Р-635/Криворізьке повітове відділення професійної спілки 
робітників шкіряної промисловості, м. Кривий Ріг Катеринославської 
губернії/1920–1922 рр./24 спр.

1262/ф. Р-636/Новомосковське повітове бюро професійних спілок, 
м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1920–1922 рр./267 спр.

1263/ф. Р-637/Новомосковське повітове професійне бюро, м. Ново-
московськ Катеринославської губернії/1920–1921 рр./3 спр.
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1264/ф. Р-638/Новомосковське повітове відділення професійної спі-
лки робітників медико-санітарної праці, м. Новомосковськ Катериносла-
вської губернії/1920–1923 рр./5 спр.

1265/ф. Р-639/Новомосковське повітове відділення професійної 
спілки працівників деревообробної промисловості, м. Новомосковськ 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./35 спр.

1266/ф. Р-640/Новомосковське повітове відділення професійної спі-
лки працівників землі та лісу, м. Новомосковськ Катеринославської гу-
бернії/1921–1922 рр./29 спр.

1267/ф. Р-641/Новомосковське повітове відділення професійної спі-
лки працівників освіти, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./19 спр.

1268/ф. Р-642/павлоградське повітове бюро професійних спілок, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр./129 спр.

1269/ф. Р-643/павлоградське повітове відділення професійної спі-
лки працівників харчової та смакової промисловості, м. павлоград Кате-
ринославської губернії/1920–1922 рр./81 спр.

1270/ф. Р-644/павлоградське повітове відділення професійної спілки 
працівників Катеринославської губернії/1920–1922 рр./70 спр.

1271/ф. Р-645/павлоградське повітове відділення професійної спілки 
працівників освіти, м. павлоград Катеринославської губернії/1922 р./8 спр.

1272/ф. Р-646/павлоградське повітове відділення професійної спілки 
працівників землі та лісу Катеринославської губернії/1921–1922 рр./13 спр.

1273/ф. Р-647/павлоградське повітове відділення професійної спілки 
радянських та торговельних службовців, м. павлоград Катеринославської 
губернії/1920–1922 рр./100 спр.

1274/ф. Р-648/Олександрійське повітове відділення професійної спі-
лки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія Кате-
ринославської губернії/1920–1922 рр./27 спр.

1275/ф. Р-649/Олександрійське повітове відділення професійної спі-
лки працівників шкіряної промисловості, м. Олександрія Кременчуцької 
губернії/1920–1922 рр./50 спр.

1276/ф. Р-650/Олександрійське повітове відділення професійної спі-
лки працівників медико-санітарної праці, м. Олександрія Кременчуцької 
губернії/1920–1923 рр./22 спр.

1277/ф. Р-651/Дніпропетровська промислова артіль булочників 
(самотруд) Дніпропетровської спілки промислової кооперації (пром-
союз)/1925–1928 рр./1 спр.

1278/ф. Р-652/Олександрійське повітове відділення професійної 
спілки працівників радянських та громадських закладів, м. Олександрія 
Катеринославської губернії/1921–1922 рр./7 спр.

1279/ф. Р-653/Олександрійське повітове відділення професійної 
спілки працівників землі та лісу, м. Олександрія Катеринославської 
губернії/1920–1922 рр./27 спр.

1280/ф. Р-654/Олександрійське повітове відділення професійної спі-
лки працівників радянської освіти та соціалістичної культури, м. Олексан-
дрія Кременчуцької губернії/1920–1922 рр./28 спр.
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1281/ф. Р-655/Олександрійське повітове відділення професійної 
спілки працівників будівництва, м. Олександрія Катеринославської губер-
нії/1920–1923 рр./23 спр.

1282/ф. Р-656/Бердянський повітовий відділ професійної спілки 
працівників землі та лісу/1921–1922 рр./37 спр.

1283/ф. Р-657/Олександрійське повітове бюро ради професійних 
спілок, м. Олександрія Катеринославської губернії/1920–1923 рр./403 спр.

1284/ф. Р-658/Уповноважений Катеринославської губернської ради 
професійних спілок Верхньодніпровського повіту/1922–1925 рр./20 спр.

1285/ф. Р-659/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки медико-санітарних працівників/1925–1930 рр./1075 спр.

1286/ф. Р-660/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників освіти/1925–1930 рр./738 спр.

1287/ф. Р-661/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників консервної промисловості/1925–1930 рр./147 спр.

1288/ф. Р-662/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки деревообробників, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./184 спр.

1289/ф. Р-663/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників комунального господарства, м. Дніпропетровськ/1925–
1929 рр./295 спр.

1290/ф. Р-664/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників місцевого транспорту, м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./
276 спр.

1291/ф. Р-665/Дніпропетровська окружна філія професійної спілки 
працівників землі та лісу, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./762 спр.

1292/ф. Р-666/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки швейників, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./278 спр.

1293/ф. Р-667/Дніпропетровський окружний відділ професійної 
спілки працівників харчової промисловості, м. Дніпропетровськ/1925–
1930 рр./702 спр.

1294/ф. Р-668/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників народного харчування, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./
374 спр.

1295/ф. Р-669/Дніпропетровський окружний відділ професійної 
спілки працівників гірничої промисловості, м. Дніпропетровськ/1925–
1929 рр./269 спр.

1296/ф. Р-670/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки друкарів, м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./97 спр.

1297/ф. Р-671/Дніпропетровський окружний відділ професійної спі-
лки працівників землі та лісу, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./345 спр.

1298/ф. Р-672/павлоградський окружний відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. павлоград/1923–1926 рр./96 спр.

1299/ф. Р-673/павлоградський окружний відділ професійної спілки 
працівників харчової промисловості, м. павлоград/1923–1926 рр./136 спр.

1300/ф. Р-674/павлоградський окружний відділ професійної спілки 
будівельників, м. павлоград/1924–1926 рр./89 спр.
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1301/ф. Р-675/павлоградський окружний відділ професійної спілки  
медико-санітарних працівників, м. павлоград/1923–1926 рр./192 спр.

1302/ф. Р-676/павлоградська окружна філія професійної спілки 
працівників землі та лісу, м. павлоград/1923–1926 рр./83 спр.

1303/ф. Р-677/Районний місцевий комітет № 4 професійної спілки 
працівників народного харчування, м. Дніпропетровськ/1926 р./1 спр.

1304/ф. Р-678/Районний місцевий комітет професійної спілки 
працівників освіти, м. Дніпропетровськ/1928 р./3 спр.

1305/ф. Р-679/Дніпропетровський районний комітет професійної спі-
лки працівників землі та лісу, Дніпропетровської округи/1926–1927 рр./
17 спр.

1306/ф. Р-680/Верхньодніпровський районний комітет спілки радян-
ських торговельних службовців, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської 
округи/1920–1926 рр./42 спр.

1307/ф. Р-681/Верхньодніпровський районний робітничий комітет 
професійної спілки будівельників Катеринославської округи/1924–
1925 рр./4 спр.

1308/ф. Р-682/Верхньодніпровський районний робітничий комітет 
професійної спілки працівників народного зв’язку, м. Верхньодніпровськ 
Катеринославської губернії/1922–1923 рр./7 спр.

1309/ф. Р-683/Верхньодніпровський районний робітничий комітет 
спілки працівників землі та лісу Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./
139 спр.

1310/ф. Р-684/Верхньодніпровський районний секретаріат профе-
сійних спілок, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської округи/1923–
1928 рр./74 спр.

1311/ф. Р-685/петропавлівське відділення бюро професійних спілок, 
м. петропавлівка того ж повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./
14 спр.

1312/ф. Р-686/петропавлівський районний комітет професійної спі-
лки працівників землі та лісу Дніпропетровської округи/1924–1928 рр./
26 спр.

1313/ф. Р-687/петропавлівський районний секретаріат професійних 
спілок павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921 р./15 спр.

1314/ф. Р-688/Новомосковський районний місцевий комітет союзу 
робітників освіти, м. Новомосковськ Дніпропетровської округи/1924–
1929 рр./49 спр.

1315/ф. Р-689/Новомосковський районний місцевий комітет спілки 
працівників народного харчування, м. Новомосковськ Дніпропетровської 
округи/1924–1925 рр./3 спр.

1316/ф. Р-690/Новомосковський районний комітет професійної спі-
лки працівників землі та лісу, м. Новомосковськ Дніпропетровської окру-
ги/1923–1928 рр./163 спр.

1317/ф. Р-691/Новомосковський районний робітничий комітет про-
фесійної спілки будівельників, м. Новомосковськ Катеринославської 
губернії/1923–1924 рр./9 спр.

1318/ф. Р-692/Новомосковський районний секретаріат професійних 
спілок Дніпропетровської округи/1925–1928 рр./92 спр.
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1319/ф. Р-693/Єлисавето-Кам’янський районний комітет професій-
ної спілки працівників освіти Катеринославської округи/1923–1926 рр./
21 спр.

1320/ф. Р-694/Єлисавето-Кам’янський районний комітет професійної 
спілки працівників землі та лісу Дніпропетровської округи/1924–1926 рр./
48 спр.

1321/ф. Р-695/Єлисавето-Кам’янський районний комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців Дніпропетровської округи/
1926 р./9 спр.

1322/ф. Р-696/Магдалинівський районний комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості, с. Магдалинівка того ж 
району Дніпропетровської округи/1926 р./4 спр.

1323/ф. Р-697/Магдалинівський районний комітет спілки робітни-
ків землі та лісу с. Магдалинівка того ж району Дніпропетровської 
округи/1924–1927 рр./100 спр.

1324/ф. Р-698/Магдалинівський районний секретаріат професійних 
спілок, с. Магдалинівка Новомосковського району Катеринославської гу-
бернії/1921–1922 рр./11 спр.

1325/ф. Р-699/павлоградський районний місцевий комітет профе-
сійної спілки робітників, м. павлоград/1924 р./5 спр.

1326/ф. Р-700/павлоградський районний комітет професійної спілки 
робітників землі та лісу, м. павлоград/1924–1928 рр./108 спр.

1327/ф. Р-701/павлоградський районний відділ народної освіти, 
м. павлоград/1923–1925 рр./14 спр.

1328/ф. Р-702/павлоградський підрайонний комітет професійної спі-
лки металістів, м. павлоград/1918–1922 рр./24 спр.

1329/ф. Р-703/синельниківський районний комітет професійної спі-
лки працівників землі та лісу, м. синельникове того ж району Дніпропет-
ровської округи/1924–1928 рр./88 спр.

1330/ф. Р-704/синельниківський районний секретаріат професійних 
спілок, м. синельникове того ж району Дніпропетровської округи/1925–
1927 рр./9 спр.

1331/ф. Р-705/Карло-Марксівський районний комітет професійної 
спілки працівників землі та лісу, с. Мануйлівка Дніпропетровської 
округи/1924–1928 рр./128 спр.

1332/ф. Р-706/Карло-Марксівський районний комітет професійної 
спілки працівників освіти, пос. Карла Маркса того ж району Дніпропе-
тровської округи/1924–1930 рр./42 спр.

1333/ф. Р-707/солонянський районний комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості, с. солоне Дніпропетров-
ської округи/1925–1926 рр./10 спр.

1334/ф. Р-708/солонянський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. солоне Дніпропетровської округи/1923–
1928 рр./119 спр.

1335/ф. Р-709/Криничанський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Кринички Дніпропетровської округи/1923–
1928 рр./121 спр.
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1336/ф. Р-710/Криничанський секретаріат, с. Кринички Дніпропе-
тровської округи/1925–1926 рр./4 спр.

1337/ф. Р-711/Юр’ївський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Юр’ївка того ж району Дніпропетровської 
округи/1923–1928 рр./121 спр. 

1338/ф. Р-712/професійна спілка працівників харчової промисло-
вості Юр’ївського району Дніпропетровської округи/1924 р./5 спр.

1339/ф. Р-713/Меживський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Межова того ж району Дніпропетровської 
округи/1925–1928 рр./35 спр.

1340/ф. Р-714/Царичанський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Царичанка того ж району Дніпропетровської 
округи/1925–1928 рр./24 спр.

1341/ф. Р-715/перещепинський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. перещепине того ж району Дніпропетровської 
округи/1925–1928 рр./34 спр.

1342/ф. Р-716/Васильківський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Васильківка того ж району Дніпропетровської 
округи/1926–1928 рр./34 спр.

1343/ф. Р-717/Близнюківський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Близнята Дніпропетровської округи/1923–
1928 рр./108 спр.

1344/ф. Р-718/петриківський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. петриківка того ж району Дніпропетровської 
округи/1924–1927 рр./75 спр.

1345/ф. Р-719/Мануйлівський місцевий комітет професійної спілки 
працівників освіти, с. Мануйлівка Катеринославської округи/1924 р./5 спр.

1346/ф. Р-720/Амур-Нижньодніпровський районний комітет про-
фесійної спілки працівників радянських громадських установ, м. Дніпро-
петровськ/1922 р./1 спр.

1347/ф. Р-721/Орлівщанський районний комітет професійної спілки 
працівників народного харчування, с. Орлівщина Новомосковського району 
Дніпропетровської округи/1926–1928 рр./17 спр.

1348/ф. Р-722/Царичанська районна професійна рада, с. Царичанка 
того ж району Дніпропетровської округи/1925–1926 рр./10 спр. 

1349/ф. Р-723/Кам’янський районний комітет професійної спілки 
працівтників землі та лісу, с. Кам’янка того ж району Дніпропетровської 
округи/1925–1928 рр./16 спр.

1350/ф. Р-724/знаменівський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. знаменівка Новомосковського району Дніпро-
петровської округи/1923–1936 рр./53 спр.

1351/ф. Р-725/лоцмано-Кам’янський районний комітет професійної 
спілки працівників землі та лісу, с. лоцмано-Кам’янка Дніпропетровської 
округи/1924–1926 рр./35 спр.

1352/ф. Р-726/Одинківський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Одинківка Катеринославської губернії/1921–1922 рр./14 спр.
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1353/ф. Р-727/Котовський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Котовка Дніпропетровської округи/1924–
1928 рр./18 спр.

1354/ф. Р-728/Діївський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Діївка Дніпропетровської округи/1924–1926 рр./
44 спр.

1355/ф. Р-729/Уповноважений Катеринославської губернської ради 
професійних спілок у Новомосковському районі, м. Новомосковськ Кате-
ринославської губернії/1923–1925 рр./32 спр.

1356/ф. Р-730/Уповноважений павлоградського окружного бюро 
професійних спілок у самойлівському районі Катеринославської губер-
нії/1923–1925 рр./10 спр.

1357/ф. Р-731/Бердянський окружний відділ професійної спілки 
працівників землі та лісу Катеринославської губернії/1923–1924 рр./21 спр.

1358/ф. Р-732/Уповноважений окружного професійного бюро Юр’їв-
ського району павлоградської округи/1924 р./13 спр.

1359/ф. Р-732/Ольгинський сільський комітет взаємної допомоги 
Магдалинівської волості Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1923 р./1 спр.

1360/ф. Р-733/Виконком Дніпропетровської волосної ради робіт-
ничо-селянських депутатів, с. Дніпрово-Кам’янка Верхньодніпровського 
району Катеринославської губернії/1921–1923 рр./6 спр.

1361/ф. Р-734/Рудаївський волосний секретаріат професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Рудаївка павлоградського повіту Катеринослав-
ської округи/1922–1923 рр./2 спр.

1362/ф. Р-735/Гупалівський волосний секретаріат професійних спі-
лок, с. Гупалівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/
1921 р./1 спр.

1363/ф. Р-736/Чорноглазівський волосний секретаріат професійної 
спілки працівників землі та лісу, с. Чорноглазівка лозовського району 
Катеринославської губернії/1923 р./2 спр.

1364/ф. Р-737/лозоватське волосне правління професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості Кременчуцького повіту 
Катеринославської губернії/1922–1923 рр./8 спр.

1365/ф. Р-738/Місцевий комітет професійної спілки працівників за-
лізничного транспорту, ст. синельникове Катерининської залізниці/1921–
1926 рр./5 спр.

1366/ф. Р-739/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
радянських громадських установ при Катеринославському окрвикон-
комі/1923–1925 рр./9 спр.

1367/ф. Р-740/Дніпропетровський дільничий комітет професійної 
спілки робітників освіти Катерининської залізниці/293 спр.

1368/ф. Р-741/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
працівників при Катеринославському губернському виконкомі/1922–
1924 рр./13 спр.

1369/ф. Р-742/Місцевий комітет професійної спілки працівників на-
родного харчування та гуртожитків, будинків відпочинку та міських дач 
м. Дніпропетровська/1925–1926 рр./9 спр.
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1370/ф. Р-743/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
працівників при Катеринославському губернському військово-споживчому 
товаристві, м. Катеринослав/1924 р./9 спр.

1371/ф. Р-744/Місцевий комітет професійної спілки працівників на-
родного харчування, м. Катеринослав/1924–1925 рр./6 спр.

1372/ф. Р-745/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітар-
них працівників Харківського окружного воєнно-санітарного управління, 
м. Катеринослав/1920–1922 рр./6 спр.

1373/ф. Р-746/Місцевий комітет професійної спілки працівників міс-
цевого господарства при губернському місцевому господарстві, м. Кате-
ринослав/1923 р./2 спр.

1374/ф. Р-747/Місцевий комітет працівників спілки народного харчу-
вання готелів “спартак” та “Червона”, м. Катеринослав/1925 р./18 спр.

1375/ф. Р-748/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
громадських організацій Катеринославської заготівельної контори, м. Ка-
теринослав/1923–1924 рр./5 спр.

1376/ф. Р-749/Місцевий комітет професійної спілки працівників землі 
та лісу Катеринославського губернського управління, м. Катеринослав/
1923 р./4 спр.

1377/ф. Р-750/Місцевий комітет професійної спілки працівників на-
родного зв’язку славгородської поштово-телеграфної контори, с. славгород 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1921 рр./3 спр.

1378/ф. Р-751/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при Катеринославському губернському відділі народної освіти, 
м. Катеринослав/1920–1924 рр./30 спр.

1379/ф. Р-752/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
службовців при Дніпропетровській окружній житловій спілці/1930 р./
10 спр.

1380/ф. Р-753/Місцевий комітет Дніпропетровської філії акціонер-
ного товариства “Металосклад”/1929 р./1 спр.

1381/ф. Р-754/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
комунального господарства пожежних команд м. Дніпропетровська/1919–
1923 рр./34 спр.

1382/ф. Р-755/Місцевий комітет професійної спілки радторгслуж-
бовців транспортного споживчого товариства Катерининської залізниці, 
м. Катеринослав/1922–1925 рр./2 спр.

1383/ф. Р-756/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при Дніпропетровському інституті народної освіти, м. Дніпропет-
ровськ/1924–1930 рр./72 спр.

1384/ф. Р-757/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
землі та лісу при Дніпропетровській кредитній сільськогосподарській спі-
лці “Дніпросоюз”, м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./12 спр.

1385/ф. Р-758/Місцевий комітет професійної спілки працівників зем-
лі та лісу при Катеринославській сільськогосподарській кредитній спілці/
1924–1925 рр./19 спр.

1386/ф. Р-759/Місцевий комітет спілки працівників освіти при відділі 
управління Катеринославської дороги/1927–1930 рр./6 спр.
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1387/ф. Р-760/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
працівників Катеринославського окружного фінансового відділу/1925 р./
6 спр.

1388/ф. Р-761/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
народного харчування їдальні № 2, м. Дніпропетровськ/1925–1926 рр./
3 спр.

1389/ф. Р-762/Місцевий комітет професійної спілки робітників-
металістів управління “Металооб’єднання” в м.  Дніпропетровську/1924–
1928 рр./14 спр.

1390/ф. Р-763/Місцевий комітет Дніпропетровського районного комі-
тету професійної спілки робітників-металістів/1924–1927 рр./3 спр.

1391/ф. Р-764/Місцевий комітет професійної спілки працівників на-
родного харчування ресторану “спартак”, м. Дніпропетровськ/1928 р./
8 спр.

1392/ф.Р-765/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
народного харчування при їдальні № 5, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./
10 спр.

1393/ф. Р-766/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
мистецтв Дніпропетровського міського саду/1929 р./4 спр.

1394/ф. Р-767/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти майстерні наявних навчальних посібників Катеринославської 
залізниці, м. Дніпропетровськ/1921–1926 рр./17 спр.

1395/ф. Р-768/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
народного харчування, м. Дніпропетровськ/1926 р./2 спр.

1396/ф. Р-769/Місцевий комітет їдальні № 1 професійної спілки 
працівників народного харчування при заводі ім. петровського, м. Дніпро-
петровськ/1928–1929 рр./1 спр.

1397/ф. Р-770/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
народного харчування при їдальні “Кубуча”, м. Дніпропетровськ/1926–
1927 рр./9 спр.

1398/ф. Р-771/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при Дніпропетровському педагогічному технікумі ім. петровського, 
м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./2 спр.

1399/ф. Р-772/Діївський місцевий комітет професійної спілки пра-
цівників освіти, с. Діївка Дніпропетровського району Дніпропетровської 
округи/1924–1928 рр./26 спр.

1400/ф. Р-773/Місцевий комітет № 7 професійної спілки працівників 
мистецтв при центральному саді металістів в м. Дніпропетровську/1929 р./
1 спр.

1401/ф. Р-774/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
колективу “Труддопомога” та доставка додому, м. Дніпропетровськ/1929–
1930 рр./4 спр.

1402/ф. Р-775/Місцевий комітет професійної спілки конторських 
службовців Катеринославської залізниці/1917–1918 рр./6 спр.

1403/ф. Р-776/Місцевий комітет професійної спілки телеграфіс-
тів, ст. Волхівка Катеринославської залізниці/1917–1918 рр./8 спр.
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1404/ф. Р-777/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
з будівництва елеватора на станції просяна Мерефо-Херсонської заліз-
ниці/1926 р./1 спр.

1405/ф. Р-778/Місцевий комітет спілки працівників медико-санітар-
ної праці “Медсанпраця” павлоградського аптекоуправління/1924–1926 рр./
10 спр.

1406/ф. Р-779/Амурсько-Мануйлівський районний фабрично-завод-
ський комітет професійної спілки працівників харчової промисловості, 
м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської округи/1924–1925 рр./
17 спр.

1407/ф. Р-780/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Державного млина № 4, м. Кате-
ринослав/1924–1926 рр./14 спр.

1408/ф. Р-781/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Державного млина № 8 ім. Комінтерна, 
м. Катеринослав/1924–1925 рр./9 спр.

1409/ф. Р-782/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Державного млина № 11, м. Катери-
нослав/1924–1925 рр./23 спр.

1410/ф. Р-783/заводський комітет пекарні № 4 артілі безробітних 
булочників, м. Катеринослав/1923–1924 рр./11 спр.

1411/ф. Р-784/Фабричний комітет професійної спілки працівників 
харчової промисловості при макаронній фабриці, м. Катеринослав/1924–
1925 рр./4 спр.

1412/ф. Р-785/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів металообробного заводу, який орендує Дубровський в м. Ка-
теринославі/1926–1927 рр./1 спр.

1413/ф. Р-786/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів чавуно-ливарного заводу “Реформа” в м. Дніпропетров-
ську/1926–1927 рр./1 спр.

1414/ф. Р-787/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів державного металургійного заводу ім. петровського в м. Дні-
пропетровську/1917–1929 рр./12 спр.

1415/ф. Р-788/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів майстерні Дніпропетровського відділення “Електрохліба”/1926–
1927 рр./3 спр.

1416/ф. Р-789/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів фабрики вагів Кейфмана в м.  Дніпропетровську/1926–1928 рр./
16 спр.

1417/ф. Р-790/заводський комітет професійної спілки робітників-
металістів при чавуно-ливарному заводі Райхмана в м. Дніпропе-
тровську/1922–1927 рр./27 спр.

1418/ф. Р-791/заводський комітет професійної спілки робітників-
деревообробників лісозаводу ім. першого Травня Дніпропетровського 
окржилсоюзу, м. Дніпропетровськ/1927–1928 рр./20 спр.

1419/ф. Р-792/заводський комітет заводу ім. Карла лібкнехта,  
м. Амур-Нижньодніпровськ Дніпропетровської округи/1917–1926 рр./8 спр.
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1420/ф. Р-793/заводський комітет професійної спілки робіт-
ників-деревообробників лісозаводу “Комінтерн”, м. Амур-Нижньодні-
провськ/1923–1925 рр./9 спр.

1421/ф. Р-794/Об’єднаний заводський комітет № 2 професійної 
спілки робітників-металістів приватних підприємств та майстерень, 
м. Дніпропетровськ/1926 р./6 спр.

1422/ф. Р-795/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості державного млина № 3 ім. КІМа, 
м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./12 спр.

1423/ф. Р-796/Богданівський районний фабрично-заводський комітет 
(Райфабзавком) професійної спілки робітників харчової та смакової 
промисловості павлоградської округи Катеринославської губернії/1924–
1925 рр./18 спр.

1424/ф. Р-797/заводський комітет професійної спілки будівельників 
цегляного заводу промкомбінату, м. павлоград/1925–1926 рр./8 спр.

1425/ф. Р-798/заводський комітет-підрайком професійної спілки 
робітників-металістів металургійного заводу в м. Кам’янському/1917–
1923 рр./6 спр.

1426/ф. Р-799/Груповий комітет професійної спілки працівників хар-
чової та смакової промисловості Центрального району м. Катеринослава/
1925 р./7 спр.

1427/ф. Р-800/Груповий комітет професійної спілки робітників-
металістів м. Дніпропетровська/1926 р./3 спр.

1428/ф. Р-801/Груповий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту, транспортних контор м. Дніпропетровська/1925–
1927 рр./13 спр.

1429/ф. Р-802/Груповий комітет № 8 професійної спілки будівельників 
“пайбуду”, м. Амур-Нижньодніпровськ/1928 р./6 спр.

1430/ф. Р-803/Груповий комітет № 1 професійної спілки праців-
ників харчової та смакової промисловості, м. Амур-Нижньодніпровськ/
1926 р./15 спр.

1431/ф. Р-804/сурсько-литовський груповий комітет професійної 
спілки працівників освіти сурсько-литовського району Дніпропетров-
ської округи/1927 р./7 спр.

1432/ф. Р-805/Катеринославський дільничий комітет професійної 
спілки медико-санітарних працівників Катерининської залізниці/1921–
1924 рр./138 спр.

1433/ф. Р-806/Дільничий комітет професійної спілки працівників за-
лізничного та водного транспорту, ст. лозова Катерининської залізниці/1922–
1925 рр./191 спр.

1434/ф. Р-807/Дільничий комітет професійної спілки працівників 
залізничного та водного транспорту, ст. пантіко Катерининської заліз-
ниці/1921–1924 рр./98 спр.

1435/ф. Р-808/Дільничий робітничий комітет № 20 професійної спілки 
будівельників на ст. Новомосковськ Мерефо-Херсонської залізниці/1927 р./
16 спр.
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1436/ф. Р-809/Робітничий комітет № 2 професійної спілки будівель-
ників зі шлюзування Дніпровських порогів, м. Катеринослав/1923–1925 рр./
28 спр.

1437/ф. Р-810/Робітничий комітет № 26 професійної спілки буді-
вельників на будівництві селища ім.  Фрунзе, м. Дніпропетровськ/1925–
1929 рр./101 спр.

1438/ф. Р-811/Районний місцевий комітет № 2 професійної спілки 
працівників народного харчування та гуртожитків м. Катеринослава/1925 р./
4 спр.

1439/ф. Р-812/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі та лісу Катеринославського губернського земельного відділу/1920–
1921 рр./5 спр.

1440/ф. Р-813/Робітничий комітет № 26 професійної спілки буді-
вельників державних будівельних контор м. Катеринослава/1923–1925 рр./
11 спр.

1441/ф. Р-814/Міський робітничий комітет професійної спілки ро-
бітників місцевого транспорту, м. Катеринослав/1924–1926 рр./32 спр.

1442/ф. Р-815/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту, м. Катеринослав/1924–1925 рр./9 спр.

1443/ф. Р-816/Дільничий комітет професійної спілки працівників 
залізничного та водного транспорту, ст. синельникове Катерининської 
залізниці/1921–1927 рр./18 спр.

1444/ф. Р-817/Робітничий комітет професійної спілки робітників-
залізничників, м. Маріуполь Катерининської залізниці, депо/1917–1921 рр./
4 спр.

1445/ф. Р-818/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту Дніпропетровської контори першого Українського 
пайового товариства “завантаження”, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./
8 спр.

1446/ф. Р-819/Робітничий комітет № 3 професійної спілки буді-
вельників ремонтно-господарського підвідділу Дніпропетровського цен-
трального робочого кооперативу/1925–1927 рр./17 спр.

1447/ф. Р-820/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
Катеринославського відділення “Укрдержбуду”, м. Катеринослав/1924–
1925 рр./10 спр.

1448/ф. Р-821/Робітничий комітет № 1 професійної спілки будівель-
ників, м. Дніпропетровськ/1926 р./13 спр.

1449/ф. Р-822/Робітничий комітет № 2 професійної спілки будівель-
ників, м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./25 спр.

1450/ф.Р-823/Робітничий комітет № 4 професійної спілки будівель-
ників Катеринославського житлово-транспортного будівництва, м. Катери-
нослав/1925–1926 рр./15 спр.

1451/ф. Р-824/Робітничий комітет № 5 професійної спілки будівель-
ників на будівництві хлібзаводу в м. Дніпропетровську/1925–1926 рр./9 спр.

1452/ф. Р-825/Робітничий комітет № 6 професійної спілки буді-
вельників паперової фабрики, м. Дніпропетровськ/1925–1926 рр./13 спр.
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1453/ф. Р-826/Робітничий комітет № 6 професійної спілки будівель-
ників при колективі живописців “Кість” комітету з боротьби із безробіттям, 
м. Дніпропетровськ Дніпропетровської округи/1926–1927 рр./6 спр.

1454/ф. Р-827/Робітничий комітет № 7 професійної спілки будівель-
ників 10-ї дорожної дільниці Українського управління місцевого транс-
порту, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./9 спр.

1455/ф. Р-828/Робітничий комітет професійної спілки будівель-
ників південсталі № 8, м. Амур-Нижньодніпровськ Дніпропетровської 
округи/1926–1929 рр./39 спр.

1456/ф. Р-829/Робітничий комітет № 8 професійної спілки будівель-
ників, який об’єднує одиноких робітників, м. Кам’янське Дніпропетров-
ської округи/1926 р./5 спр.

1457/ф. Р-830/Робітничий комітет № 9 професійної спілки будівель-
ників цегляних заводів № 5–7, м. Дніпропетровськ/1927 р./5 спр.

1458/ф. Р-831/Робітничий комітет № 11 професійної спілки будіве-
льників будівництва житлового кооперативу “Металіст”, м. Дніпропет-
ровськ/1929 р./6 спр.

1459/ф. Р-832/Робітничий комітет № 11 професійної спілки будіве-
льників на будівництві будинків паперової фабрики та житлово-будівель-
ного кооперативу “Червоний металіст”, м. Нижньодніпровськ/1928 р./
7 спр.

1460/ф. Р-833/Робітничий комітет №12 професійної спілки будівель-
ників на будівництві ст. Губиниха Мерефо-Херсонської залізниці/1926–
1927 рр./15 спр.

1461/ф. Р-834/Магазин спілки воїнів-калік, м. Новомосковськ Кате-
ринославської губернії/1919 р./1 спр.

1462/ф. Р-835/Васильківське поштово-телеграфне відділення Кате-
ринославського губернського відділу зв’язку, с. Васильківка Катеринослав-
ської губернії/1918–1922 рр./55 спр.

1463/ф. Р-836/Робітничий комітет № 16 профспілки будівельників з 
фарбування залізничного мосту/1926 р./5 спр.

1464/ф. Р-837/Робітничий комітет № 16 профспілки будівельників, 
м. Амур-Нижньодніпровськ Дніпропетровського округу/1925–1926 рр./
28 спр.

1465/ф. Р-838/Робітничий комітет № 24 профспілки будівельників 
управління зі спорудження залізничних ліній, м. Дніпропетровськ/1926–
1927 рр./10 спр.

1466/ф. Р-839/Робітничий комітет № 27 профспілки будівельників 
Дніпропетровської взуттєвої фабрики, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./
22 спр.

1467/ф. Р-840/Робітничий комітет № 28 профспілки будівельників 
“пайбуд”, м. Дніпропетровськ/1926–1928 рр./12 спр.

1468/ф. Р-841/Робітничий комітет № 29 профспілки будівельників 
цегляного заводу на ст. Ігрень Катерининської залізниці/1926–1928 рр./
14 спр.

1469/ф. Р-842/Робітничий комітет № 30 профспілки будівельників, 
м. Дніпропетровськ/1926–1929 рр./37 спр.
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1470/ф. Р-843/Робітничий комітет № 34 профспілки будівельників 
на будівництві 1-ї дільниці управління військово-будівельних робіт, 
м. Дніпропетровськ/1928–1929 рр./19 спр.

1471/ф. Р-844/Робітничий комітет № 37 профспілки будівельників на 
будівництві “Укрінлісу”, м. Дніпропетровськ/1927–1928 рр./22 спр.

1472/ф. Р-845/Робітничий комітет № 40 профспілки будівельників 
житлобуду заводу ім. Карла лібнехта, м. Амур-Нижньодніпровськ/1927 р./
7 спр.

1473/ф. Р-846/Робітничий комітет № 42 профспілки будівельників на 
будівництві “Кубуча”, м. Дніпропетровськ/1927–1929 рр./19 спр.

1474/ф. Р-847/Робітничий комітет № 43 профспілки будівельників на 
будівництві будинку собесу, м. Дніпропетровськ/1927–1928 рр./8 спр.

1475/ф. Р-848/Робітничий комітет № 44 профспілки будівельників 
цегляного заводу на ст. Демурине Катерининської залізниці/1926 р./5 спр.

1476/ф. Р-849/Робітничий комітет № 52 профспілки будівельників на 
будівництві елеватору на ст. самойлівка південної залізниці/1929 р./4 спр.

1477/ф. Р-850/Робітничий комітет № 1 профспілки будівельників на 
дільниці залізничної лінії Мерефо-Херсон, м. Катеринослав/1921–1922 рр./
11 спр.

1478/ф. Р-851/Об’єднаний робітничий комітет № 2 профспілки 
будівельників на будівництві 1-ї і 2-ї дільниць залізничних ліній Мерефо-
Херсон та Гришине-Ровенське, м. Новомосковськ/1920–1927 рр./10 спр.

1479/ф. Р-852/Робітничий комітет № 11 профспілки будівельників на 
будівництві станції Вузол Мерефо-Херсонської залізниці/1926–1928 рр./
34 спр.

1480/ф. Р-853/Робітничий комітет № 13 профспілки будівельників 
на будівництві станції перещепине Мерефо-Херсонської залізниці/1926–
1928 рр./23 спр.

1481/ф. Р-854/Робітничий комітет № 14 профспілки будівельників на 
будівництві станції Бузівка Мерефо-Херсонської залізниці/1925–1926 рр./
10 спр.

1482/ф. Р-855/Робітничий комітет № 15 профспілки будівельників 
на будівництві самарського мосту Мерефо-Херсонської залізниці/1926–
1927 рр./28 спр.

1483/ф. Р-856/Робітничий комітет № 20 профспілки будівельників 
на будівництві Мерефо-Херсонської залізниці/1928–1929 рр./9 спр.

1484/ф. Р-857/Робітничий комітет № 24 профспілки будівельників на 
будівництві Мерефо-Херсонської залізниці/1928 р./6 спр.

1485/ф. Р-858/Робітничий комітет № 34 профспілки будівельників на 
будівництві станції Мизкове Мерефо-Херсонської залізниці/1926–1928 рр./
25 спр.

1486/ф. Р-859/Робітничий комітет профспілки будівельників 3-ї дис-
танції на будівництві Мерефо-Херсонської залізниці/1928–1929 рр./21 спр.

1487/ф. Р-860/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві мосту через річку Вовчу Мерефо-Херсонської залізниці/1927–
1928 рр./16 спр.
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1488/ф. Р-861/Робітничий комітет профспілки будівельників на будів-
ництві станції Апостолове Мерефо-Херсонської залізниці/1925–1929 рр./
100 спр.

1489/ф. Р-862/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції Жовта Кам’янка Мерефо-Херсонської залізниці/1929 р./
4 спр.

1490/ф. Р-863/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві станції лошкарівка Мерефо-Херсонської залізниці/1928–
1929 рр./29 спр.

1491/ф. Р-864/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
станції Новомосковськ Мерефо-Херсонської залізниці/1920–1928 рр./
34 спр.

1492/ф. Р-865/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції Рясна Мерефо-Херсонської залізниці/1929 р./6 спр.

1493/ф. Р-866/Робітничий комітет профспілки будівельників на будів-
ництві тунеля Мерефо-Херсонської залізниці/1925–1928 рр./55 спр.

1494/ф. Р-867/Робітничий комітет профспілки будівельників на будів-
ництві станції привольне Мерефо-Херсонської залізниці/19258–1929 рр./
27 спр.

1495/ф. Р-868/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві станції Орлівщина Мерефо-Херсонської залізниці/1927–
1928 рр./16 спр.

1496/ф. Р-869/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції павлоград Мерефо-Херсонської залізниці/1929 р./9 спр.

1497/ф. Р-870/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві станції Незабудине Мерефо-Херсонської залізниці/1928–
1929 рр./11 спр.

1498/ф. Р-871/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції Водопій Мерефо-Херсонської залізниці/1927 р./8 спр.

1499/ф. Р-872/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції Власівка Мерефо-Херсонської залізниці/1927 р./7 спр.

1500/ф. Р-873/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві станції Берестівка Мерефо-Херсонської залізниці/1927 р./3 спр.

1501/ф. Р-874/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві станції павлопілля Мерефо-Херсонської залізниці/1929 р./
11 спр.

1502/ф. Р-875/Робітничий комітет профспілки працівників землі та 
лісу при сільському господарстві “любомирівка” транспортного спожив-
чого товариства (ТсТ) семенівської волості Верхньодніпровського повіту 
Катеринославської губернії/1923 р./5 спр.

1503/ф. Р-876/Кудашевський кар’єрний комітет профспілки чорно-
робочих Дніпропетровського окркомунгоспу/1927–1928 рр./9 спр.

1504/ф. Р-877/Дільничий комітет профспілки працівників залізнич-
ного та водного транспорту станції п’ятихатки Катерининської залізниці/
1921 р./34 спр.

1505/ф. Р-878/Уповноважений профспілки медико-санітарних пра-
цівників дитячих ясель ім. 8-го Березня, м. павлоград Дніпропетровської 
округи/1927 р./2 спр.
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1506/ф. Р-879/Уповноважений профспілки робітників-металістів 
майстерні мір та вагів власника Хавкіна в м. Катеринославі/1924 р./1 спр.

1507/ф. Р-880/Робітничий комітет профспілки працівників землі та 
лісу самарського лісництва павлоградської округи Катеринославської 
губернії/1925 р./3 спр.

1508/ф. Р-881/Уповноважений профспілки працівників землі та лісу 
павлоградського лісного складу павлоградської округи Катеринославсь-
кої губернії/1924–1926 рр./4 спр.

1509/ф. Р-882/Уповноважений профспілки медико-санітарних пра-
цівників павлоградської ветеринарної лікарні Дніпропетровської ок-
руги/1924–1927 рр./4 спр.

1510/ф. Р-883/лінійний відділ профспілки будівельників Мерефо-
Херсонської залізниці, м. Дніпропетровськ/1927–1929 рр./144 спр.

1511/ф. Р-884/Робітничий комітет профспілки будівельників управ-
ління з будівництва залізниць на Україні, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./
78 спр.

1512/ф. Р-885/професійний комітет профспілки працівників освіти 
Катеринославського гірничого інституту ім. Артема/1924–1925 рр./10 спр.

1513/ф. Р-886/Катеринославська профспілка лікарів, м. Катери-
нослав/1919 р./2 спр.

1514/ф. Р-887/профспілка працівників лікарень м. Катеринослава та 
його околиць/1919 р./8 спр.

1515/ф. Р-888/професійний комітет робітників спілки радянських  
громадських закладів при Катеринославському гірничому інституті 
ім. Артема, м. Катеринослав/1923–1925 рр./2 спр.

1516/ф. Р-889/Окружний інженер Катеринославської гірничої округи, 
м. Катеринослав/1917–1924 рр./38 спр.

1517/ф. Р-890/Катеринославське відділення Всеросійської профс-
пілки робітників Катеринославської губернії/1921 р./4 спр.

1518/ф. Р-891/Відділ державного фінансового контролю при Дніпро-
петровському фінансовому відділі окружного фінансового відділу/1927–
1930 рр./6 спр.

1519/ф. Р-892/Культурно-побутова комісія професійної спілки пра-
цівників залізничного транспорту охорони ст. Олександрівськ Катеринин-
ської залізниці/1925–1927 рр./4 спр.

1520/ф. Р-893/Дільничий культурно-просвітний відділ 3-ї дільниці 
будівництва залізничної лінії Мерефо-Херсонської залізниці, м. Катери-
нослав/1921 р./1 спр.

1521/ф. Р-894/Дорожний відділ профспілки працівників залізнич-
ного транспорту Катерининської залізниці/1917–1924 рр./692 спр.

1522/ф. Р-894/сільськогосподарська секція при Катеринославській 
губернській спілці кооперативів, м. Катеринослав/1920–1922 рр./5 спр.

1523/ф. Р-895/Дорожний відділ профспілки робітників освіти Катери-
нинської залізниці, м. Катеринослав/1922–1930 рр./189 спр.

1524/ф. Р-896/Бюро інженерно-технічної секції при Дніпропетров-
ському окружному відділі профспілки працівників харчової та смакової 
промисловості, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./26 спр.
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1525/ф. Р-897/Катеринославське губернське управління у справах 
друку, м. Катеринослав/1923–1924 рр./5 спр.

1526/ф. Р-898/Дніпропетровське окружне статистичне бюро (Окр-
статбюро)/1923–1930 рр./1415 спр.

1527/ф. Р-899/Катеринославське губернське статистичне бюро (Губ-
статбюро) 10 томів/1919–1925 рр./1058 спр.

1528/ф. Р-900/Дніпропетровський окружний кооперативний комітет, 
м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./340 спр.

1529/ф. Р-901/Дніпропетровське окружне управління у справах літе-
ратури та видавництва/1927 р./7 спр.

1530/ф. Р-902/Дніпропетровське окружне товариство з шефства міста 
над селом “Культзмичка”, м. Дніпропетровськ/1925–1928 рр./30 спр.

1531/ф. Р-903/Дніпропетровський окружний відділ міської промис-
ловості, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./1036 спр.

1532/ф. Р-904/Дніпропетровська окружна інвалідна кооперація “Ок-
ріко”, м. Дніпропетровськ/1925–1926 рр./4 спр.

1533/ф. Р-905/Троїцький районний виконком Олександрійської ок-
руги Кременчуцької губернії/1924 р./2 спр.

1534/ф. Р-906/Богданівська районна позичково-земельна комісія, 
с. Богданівка павлоградської округи/1923–1925 рр./8 спр.

1535/ф. Р-907/попельнастівська районна позичково-земельна комісія, 
с. попельне Кременчуцької округи/1925–1928 рр./91 спр.

1536/ф. Р-908/павлоградська районна судово-земельна комісія, 
м. павлоград/1923–1925 рр./280 спр.

1537/ф. Р-909/лихівська районна позичково-земельна комісія, с. ли-
хівка Кременчуцької округи/1923–1924 рр./448 спр.

1538/ф. Р-910/Верхньодніпровська районна позичково-земельна  
комісія, м. Верхньодніпровськ Дніпропетроської округи/1923–1928 рр./
376 спр.

1539/ф. Р-911/Карло-Марксівська районна позичково-земельна ко-
місія, с. Карл Маркс Дніпропетровської округи/1924–1930 рр./803 спр.

1540/ф. Р-914/Дмитрівська сільрада, с. Дмитрівка Васильківського 
району павлоградської округи Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

1541/ф. Р-915/Животилівська сільрада, с. Животилівка Новомос-
ковського району Дніпропетровської округи/1921–1929 рр./74 спр.

1542/ф. Р-916/Баловська сільрада, с. Баловка Єлизавето-Кам’янського 
району Катеринославської округи і губернії/1922–1923 рр./3 спр.

1543/ф. Р-917/Калузька сільрада, с. Калуга лихівського району 
Олександрійської округи Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

1544/ф. Р-918/перше Кам’янське товариство взаємного кредиту, 
м. Кам’янське Дніпропетровської округи/1925–1928 рр./31 спр.

1545/ф. Р-919/Дніпропетровське товариство взаємного кредиту, 
м. Дніпропетровськ/1923–1930 рр./213 спр.

1546/ф. Р-920/Дніпропетровський інститут народної освіти на під-
приємстві (заочний інститут)/1927–1928 рр./1791 спр.

1547/ф. Р-921/Курси з перекваліфікування зубних техніків при 
окружному відділі профспілки “Медсантруд”, м. Дніпропетровськ/1928–
1929 рр./2 спр.
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1548/ф. Р-922/Катеринославський робітничий факультет медичного 
факультету/1924–1925 рр./6 спр.

1549/ф. Р-926/Дніпропетровський педагогічний технікум ім. Г. І. пе-
тровського/1923–1929 рр./44 спр.

1550/ф. Р-927/Широківське волостне земське управління, с. Широке 
Катеринославської волості і губернії/1918 р./1 спр.

1551/ф. Р-928/Кам’янська робітнича каса Катеринославської філії 
Всеукраїнського кооперативного банку (Украінбанк), м. Кам’янське Катери-
нославської губернії/1924–1925 рр./3 спр.

1552/ф. Р-930/Волосний наглядач Єлисаветівської волості Новомо-
сковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Єлисаветівка тієї ж 
волості Новомосковського повіту/1 спр.

1553/ф. Р-933/правління релігійної спільноти свято-Миколаївської 
церкви при ст. Божедарівка Дніпропетровської області/1922–1935 рр./
2 спр.

1554/ф. Р-934/солонянське районне споживче товариство, с. солоне 
Катеринославської волості та губернії/1923–1925 рр./6 спр.

1555/ф. Р-935/Дніпропетровська друкарня інвалідів війни “спартак”, 
м. Дніпропетровськ/1923–1929 рр./28 спр.

1556/ф.Р-936/Дніпропетровський об’єднаний комітет ринкової тор-
гівлі, м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./30 спр.

1557/ф. Р-937/Дніпропетровське відділення Всеукраїнського акціо-
нерного товариства торгівлі “Вакот”/1923–1929 рр./73 спр.

1558/ф. Р-938/Дніпропетровська філія Харківського окружного об’єд-
нання комбінованої текстильної та швацької промисловості, м. Дніпро-
петровськ/1924–1927 рр./40 спр.

1559/ф. Р-939/Ялтинське відділення Катеринославського окружного 
скотомолочної спілки “степовик”, м.  Ялта/1926 р./8 спр.

1560/ф. Р-940/Дніпропетровське відділення гумового тресту, м. Дні-
пропетровськ/1923–1930 рр./199 спр.

1561/ф. Р-941/Дніпропетровська філія акціонерного товариства тор-
гівлі металотоварами “Металосклад”, м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./
83 спр.

1562/ф. Р-942/Дніпропетровська контора Всесоюзного машинобуді-
вельного синдикату “Маштехсиндикат”, м. Катеринослав/1925–1929 рр./
56 спр.

1563/ф. Р-943/Гришаївське сільськогосподарське кредитне товарис-
тво Васильківського району павлоградської округи/1917–1926 рр./6 спр.

1564/ф. Р-944/Ново-Георгіївський лісопильний завод Катеринослав-
ської районної контори Всеукраїнського управління лісами, ст. Ново-Георгі-
ївка Катеринославського округу/1924–1927 рр./19 спр.

1565/ф. Р-945/старо-Кайдацьке молочарне товариство Дніпропет-
ровського району і округу/1927–1929 рр./2 спр. 

1566/ф. Р-946/Агенція 7-го розділу Катеринославської окружної кон-
тори державного страхування “Укрдержстрах”, с. прядівка прядівського 
району Катеринославського округу/1925–1926 рр./10 спр.
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1567/ф. Р-947/Допоміжна каса Дніпропетровського дільничого ко-
мітету профспілки працівників освіти Катерининської залізниці/1924–
1930 рр./4 спр.

1568/ф. Р-948/прядівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. прядівка Катеринославського округу/1923–1925 рр./8 спр.

1569/ф. Р-949/Царичанське сільське товариство взаємодопомоги, 
с. Царичанка Дніпропетровського округу/1927 р./2 спр.

1570/ф. Р-950/Фінансовий інспектор 3-го району Олександрійського 
окружного фінансового відділу, м. Олександрія Катеринославської губернії/
1924 р./1 спр.

1571/ф. Р-951/Новомосковське міське споживче товариство, м. Ново-
московськ/1919–1926 рр./50 спр.

1572/ф. Р-952/запорізько-Кам’янське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Кам’янка Катеринославського повіту і губернії/1910–
1920 рр./69 спр.

1573/ф. Р-953/сільськогосподарська трудова артіль “Новий шлях” 
Дебальцівської сільської ради Григорівського району павлоградського 
округу/1923–1926 рр./23 спр.

1574/ф. Р-954/любимівський сільський осередок міжнародної орга-
нізації допомоги борцям революції МОпР, с. любимівка Карло-Марксівсь-
кого району Катеринославського округу/1925–1926 рр./1 спр.

1575/ф. Р-955/Будинок відпочинку ім. Артема Катеринославської гу-
бернської ради профспілок/1921 р./2 спр.

1576/ф. Р-956/Управління будинками Катеринославського районного 
комітету профспілок робітників-металістів/1923–1926 рр./10 спр.

1577/ф. Р-957/Уповноважений Катеринославської товарної біржі по 
лозовській агенції, ст. лозова Харківської області/1925–1926 рр./4 спр.

1578/ф. Р-958/Уповноважений Дніпропетровської товарної біржі, 
м. Кривий Ріг/1924–1927 рр./31 спр.

1579/ф. Р-959/Уповноважений Дніпропетровської товарної біржі, 
м. Мелітополь Мелітопольського округу/1924–1927 рр./54 спр.

1580/ф. Р-960/Уповноважений Катеринославської товарної біржи по 
павлоградському округу, м. павлоград/1924–1926 рр./20 спр.

1581/ф. Р-961/Новомосковське районне товариство допомоги лікві-
дації неписьменності ім. В. І. леніна, м. Новомосковськ Дніпропетровсь-
кого округу/1925–1926 рр./4 спр.

1582/ф. Р-962/Будинок відпочинку Дніпропетровського окружного 
відділу профспілок працівників комунального господарства на міських да-
чах, м. Дніпропетровськ/1924–1927 рр./8 спр.

1583/ф. Р-963/Олександрійський відділ державного видавництва 
України, м. Олександрія Криворізького округу/1924–1925 рр./21 спр.

1584/ф. Р-964/павлоградська агенція Катеринославської контори 
державної торгівлі, м. павлоград/1924–1925 рр./11 спр.

1585/ф. Р-965/Дніпропетровська окружна рада пролетарської куль-
тури, м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./15 спр.

1586/ф. Р-966/Дніпропетровська промислово-кооперативна артіль 
шорників, м. Дніпропетровськ/1924–1929 рр./36 спр.
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1587/ф. Р-967/залізничне об’єднання роздрібної торгівлі інвалідів, 
м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./15 спр. 

1588/ф. Р-968/Об’єднання роздрібної торгівлі інвалідів задніпров’я 
“Ортиз”, м. Дніпропетровськ/1926–1929 рр./10 спр.

1589/ф. Р-969/Краснопільська волостна ощадно-позичкова каса Ка-
теринославського повіту і губернії/1920–1921 рр./1 спр.

1590/ф. Р-970/Дніпропетровський колектив булочників при комітеті з 
боротьби з безробіттям, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./135 спр.

1591/ф. Р-971/Клуб ім. Червоного профінтерну профспілки праців-
ників комунального господарства, м. Катеринослав/1924–1925 рр./4 спр.

1592/ф. Р-972/Катеринославське товариство взаємного кредиту, 
м. Катеринослав/1925–1928 рр./1 спр.

1593/ф. Р-973/лоцмано-Кам’янський районний комітет товариства 
авіації, хімії і повітрофлоту на Катеринославщині, с. лоцмано-Кам’янка 
Катеринославського округу/1925–1926 рр./2 спр.

1594/ф. Р-974/Дніпропетровська районна рада товариства сприяння 
оборони Дніпропетровського округу/1928 р./9 спр.

1595/ф. Р-975/Ново-Георгіївська заготівельна контора Катеринослав-
ського губпродкому, с. Ново-Георгіївка/1922–1923 рр./24 спр.

1596/ф. Р-976/синельниківський базисний склад Українського тресту 
сільськогосподарського машинобудування “Укртрестсільмаш” ВРНГ УсРР, 
м. синельникове Катеринославської губернії/1924 р./10 спр.

1597/ф. Р-977/Дніпропетровська філія Харківського кооперативного 
видавництва “пролетарій”/1923–1930 рр./122 спр.

1598/ф. Р-979/Катеринославський відділ Всеукраїнської державної 
контори “Укрдержбуд”, м. Катеринослав/1917–1926 рр./312 спр.

1599/ф. Р-980/Дніпропетровська контора хімічного комбінату, 
м. Дніпропетровськ/1924–1928 рр./293 спр.

1600/ф. Р-981/Дніпропетровська фабрика масляних фарб Дніпропет-
ровського хімічного комбінату, м. Дніпропетровськ/1924–1926 рр./67 спр.

1601/ф. Р-982/Дніпропетровська фабрика масел і мазей Дніпропет-
ровського хімічного комбінату, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./8 спр.

1602/ф. Р-983/пушкарівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. пушкарівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської об-
ласті/1925–1932 рр./15 спр.

1603/ф. Р-984/Колектив безробітних з виробництва ватних ковдр в 
Дніпропетровську/1927–1930 рр./35 спр.

1604/ф. Р-985/Дніпропетровський колектив безробітних шапчаного 
виробництва, м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./7 спр.

1605/ф. Р-986/Катеринославський колектив безробітних жінок “Все 
для дітей”, м. Катеринослав/1924–1925 рр./4 спр.

1606/ф. Р-987/Колектив безробітних шевців, м. Дніпропетровськ/1927–
1928 рр./6 спр.

1607/ф. Р-988/Колектив безробітних швацько-шапчаного виробниц-
тва, м. Дніпропетровськ/1924–1930 рр./200 спр.

1608/ф. Р-989/Дніпропетровський колектив безробітних панчош-
ниць, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./17 спр.
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1609/ф. Р-990/Дніпропетровський колектив кравців при комітеті з 
боротьби із безробіттям, м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./40 спр.

1610/ф. Р-991/павлоградський об’єднаний колектив безробітних 
“пролетарій”, м. павлоград Дніпропетровського округу/1927–1929 рр./
76 спр.

1611/ф. Р-992/павлоградський колектив безробітних службовців, 
м. павлоград Дніпропетровського округу/1926–1928 рр./4 спр.

1612/ф. Р-993/павлоградський колектив безробітних перукарів “Ар-
тіль перукарів”, м. павлоград Дніпропетровського округу/1924–1926 рр./
76 спр.

1613/ф. Р-994/Колектив безробітних кравців, м. синельникове па-
влоградського округу/1924–1926 рр./7 спр.

1614/ф. Р-995/павлоградський колектив безробітних праль павло-
градського округу, м. павлоград/1925 р./4 спр.

1615/ф. Р-996/павлоградський колектив безробітних друкарів па-
влоградського району Дніпропетровського округу/1926–1930 рр./39 спр.

1616/ф. Р-997/павлоградський торговельний колектив безробітних, 
м. павлоград Дніпропетровського округу/1926–1927 рр./7 спр.

1617/ф. Р-998/павлоградський колектив безробітних шорників, 
м. павлоград Дніпропетровського округу/1926–1927 рр./5 спр.

1618/ф. Р-999/павлоградський колектив безробітних “Кінотрудів-
ник”, м. павлоград Дніпропетровського округу/1926–1928 рр./24 спр.

1619/ф. Р-1000/Колектив безробітних шевців, м. павлоград Дніпро-
петровського округу/1925–1927 рр./9 спр.

1620/ф. Р-1001/павлоградський колектив безробітних ковбасників, 
м. павлоград Дніпропетровського округу/1924–1927 рр./18 спр.

1621/ф. Р-1002/павлоградський колектив безробітних кравців, м. па-
влоград Дніпропетровського округу/1926–1928 рр./10 спр.

1622/ф. Р-1003/павлоградський колектив безробітних шкірників, 
м. павлоград Дніпропетровського округу/1925–1927 рр./11 спр.

1623/ф. Р-1004/павлоградський колектив безробітних електромон-
терів, м. павлоград Дніпропетровського округу/1925–1927 рр./3 спр.

1624/ф. Р-1005/павлоградський колектив безробітних комітету “са-
модопомога”, м. павлоград Дніпропетровського округу/1926–1927 рр./
4 спр.

1625/ф. Р-1006/Колектив безробітних садівників і огородників, 
с. Троїцьке павлоградського району Дніпропетровського округу/1925–
1927 рр./10 спр.

1626/ф. Р-1007/павлоградське управління об’єднаних колективів 
безробітних Дніпропетровського округу/1926–1928 рр./25 спр.

1627/ф. Р-1008/Кам’янський колектив безробітних кравців, м. Ка-
м’янське Дніпропетровського округу/1928–1930 рр./6 спр.

1628/ф. Р-1009/Дніпропетровське об’єднання металообробної про-
мисловості “Металооб’єднання” (МО)/1921–1928 рр./2362 спр.

1629/ф. Р-1010/Дніпропетровське сільськогосподарське кредитно-
кооперативне товариство, м. Дніпропетровськ/1925–1929 рр./31 спр.
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1630/ф. Р-1011/лозовська контора павлоградського районного спо-
живчого товариства, м. лозова павлоградського округу/1922–1927 рр./
83 спр.

1631/ф. Р-1012/павлоградська районна спілка споживчих товариств 
“Райпотребспілка”, м. павлоград/1921–1927 рр./513 спр.

1632/ф. Р-1014/Дніпропетровська філія Всеукраїнського акціонер-
ного товариства зі збору і скупки утильсировини, м. Дніпропетровськ/1925–
1930 рр./161 спр.

1633/ф.Р-1016/Уповноважений Катеринославської філії по Криво-
ріжжю Всеукраїнського акціонерного товариства по збору і закупівлі 
утильсировини, м. Кривий Ріг/1925–1927 рр./23 спр.

1634/ф. Р-1018/склад Катеринославського губернського лісового уп-
равління, м. павлоград/1923–1926 рр./47 спр.

1635/ф. Р-1019/луганський пивний склад Дніпропетровського хар-
чового тресту, м. луганськ/1928–1929 рр./4 спр.

1636/ф. Р-1020/запорізький склад Дніпропетровського тресту харчо-
смакової промисловості “Харчотрест”, м. запоріжжя/1927–1928 рр./4 спр.

1637/ф. Р-1021/сімферопольський оптовий склад Катеринослав-
ського тресту пивоварної промисловості “пивооб’єднання”, м. сімфе-
рополь/1925–1927 рр./31 спр.

1638/ф. Р-1022/склад Дніпропетровського державного тресту харчо-
смакової промисловості “Харчотрест”, м. сталіно/1927–1928 рр./6 спр.

1639/ф. Р-1023/Катеринославський базисний склад “пивооб’єд-
нання”, м. Катеринослав/1924–1925 рр./1 спр.

1640/ф. Р-1024/Дніпропетровське управління об’єднання колективів 
комітету з боротьби із безробіттям, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./
269 спр.

1641/ф. Р-1025/Колектив безробітних “приставка до дому” при 
Дніпропетровському комітеті з боротьби із безробіттям, м. Дніпропет-
ровськ/1928–1930 рр./29 спр.

1642/ф. Р-1026/Колектив безробітних “прохолода” при Дніпропет-
ровському комітеті з боротьби із безробіттям, м. Дніпропетровськ/1929–
1930 рр./3 спр.

1643/ф. Р-1027/Колектив безробітних “Городник” при Дніпропет-
ровському комітеті з боротьби із безробіттям, м. Дніпропетровськ/1929–
1930 рр./2 спр.

1644/ф. Р-1028/Колектив безробітних “Трудодопомога” при Дніпро-
петровському комітеті з боротьби із безробіттям, м. Дніпропетровськ/1927–
1930 рр./175 спр.

1645/ф. Р-1029/синельниківський колектив безробітних “совтор-
службовців” при Дніпропетровському комітеті з боротьби із безробіттям, 
м. синельникове Дніпропетровського округу/1926–1930 рр./26 спр.

1646/ф. Р-1030/Дніпропетровське промислово-кооперативне товари-
ство трудових рибалок “Дніпровець”, м. Дніпропетровськ/1929–1930 рр./
20 спр.

1647/ф. Р-1031/Дніпропетровське відділення акціонерного товарис-
тва “Кредитбюро”, м. Дніпропетровськ/1929–1930 рр./589 спр
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1648/ф. Р-1032/Дніпропетровська окружна спілка сільськогоспо-
дарських пташиних товариств “Дніпроптахоспілка”/1928–1930 рр./233 спр.

1649/ф. Р-1033/Тракторна колона Дніпропетровської окружної зер-
нової спілки сільськогосподарських колективів “Дніпроколгосп”, с. пе-
триківка Дніпропетровського округу/1929–1930 рр./15 спр. 

1650/ф. Р-1034/Жданівська транспортна майстерня Дніпропетров-
ської окружної зернової спілки сільськогосподарських колективів/1929–
1930 рр./8 спр.

1651/ф. Р-1035/павлоградська тракторна майстерня Дніпропетров-
ської зернової спілки сільськогосподарських колективів “Дніпроколгосп-
спілка”, м. Дніпропетровськ/1928–1930 рр./17 спр.

1652/ф. Р-1036/Дніпропетровська окружна насіннєва спілка, м. Дні-
пропетровськ/1928–1930 рр./323 спр.

1653/ф. Р-1037/Дар’ївське сільськогосподарське кредитне товари-
ство, с. Дар’ївка Криничанського району Катеринославського округу/1923–
1925 рр./12 спр.

1654/ф. Р-1038/Новомосковський млин № 2 Дніпропетровської кол-
госпної спілки “Дніпроспілка”, м. Новомосковськ Дніпропетровського 
округу/1926–1930 рр./33 спр.

1655/ф. Р-1039/Богданівський млин Дніпропетровської спілки кре-
дитних сільськогосподарських товариств, с. Богданівка павлоградського 
району Дніпропетровського округу/1927–1929 рр./12 спр.

1656/ф. Р-1040/Дніпропетровська контора Українського державного 
автомобільного тресту “Укравтотрест”, м. Дніпропетровськ/1929–1930 рр./
55 спр.

1657/ф. Р-1041/Дніпропетровська рибокоптильна артіль “Трудкоп” 
Дніпропетровської спілки промислової кооперації “промспілка”, м. Дні-
пропетровськ/1927–1931 рр./28 спр.

1658/ф. Р-1042/павлоградське промислове кредитне товариство 
“Кущкредит”, м. павлоград/1927–1931 рр./39 спр.

1659/ф.Р-1043/Державний шкіряний завод № 1 Катеринославського 
губернського тресту шкіряної промисловості “Шкіртрест”, м. Катери-
нослав/1922–1930 рр./156 спр.

1660/ф. Р-1044/Дніпропетровське крайове об’єднання видавництв 
“правда”, “Біднота”, “Вісті”, “Труд”, Дніпропетровське відділення видав-
ництва ЦК РКп(б) “правда”/1928–1930 рр./30 спр.

1661/ф. Р-1045/Дніпропетровське тваринницьке товариство, м. Дні-
пропетровськ/1926–1930 рр./74 спр.

1662/ф. Р-1046/сталінська філія Дніпропетровського кінно-тварин-
ницького кооперативного товариства/1928–1929 рр./7 спр.

1663/ф. Р-1047/старо-Койдакська мукомольна артіль “порг”, с. старі 
Койдаки Дніпропетровського округу/1926–1928 рр./13 спр.

1664/ф. Р-1048/Катеринославський окружний комітет внутрішньої 
торгівлі, м. Катеринослав/1924–1926 рр./173 спр.

1665/ф. Р-1049/Дніпропетровська районна спілка споживчих това-
риств, м. Дніпропетровськ/1920–1930 рр./2292 спр.
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1666/ф. Р-1050/Новомосковська контора Катеринославського район-
ного споживчого товариства, м. Новомосковськ/1923–1924 рр./16 спр.

1667/ф. Р-1051/споживче товариство “Керамік”, ст. просяна Гри-
гор’ївського району Дніпропетровського округу/1923–1927 рр./12 спр.

1668/ф. Р-1053/Близнятська районна споживча спілка, с. Близнята 
Дніпропетровського округу/1926–1930 рр./62 спр.

1669/ф. Р-1054/Криничанське єдине споживче товариство Катерино-
славського повіту і губернії, с. Кринички/1917–1923 рр./7 спр.

1670/ф. Р-1055/Дніпропетровський млин № 2 районної споживчої 
спілки, м. Дніпропетровськ/1921–1928 рр./65 спр.

1671/ф. Р-1056/Млин № 1 Дніпропетровської кредитової сільсько-
господарської спілки кооперативів “Дніпроспілка”, с. Якимівка Дніпро-
петровського округу/1923–1930 рр./29 спр.

1672/ф. Р-1058/Царичанський млин № 81 Дніпропетровської район-
ної споживчої спілки, с. Царичанка Дніпропетровського округу/1928–
1930 рр./32 спр.

1673/ф. Р-1059/Автоматичний млин Дніпропетровської районної спо-
живчої спілки на ст. письменна Катерининської залізниці/1926–1930 рр./
52 спр.

1674/ф. Р-1060/Васильківський млин Дніпропетровської районної 
споживчої спілки, с. Васильківка Дніпропетровського округу/1928–1930 рр./
26 спр.

1675/ф. Р-1061/Верхньодніпровський млин Дніпропетровської ра-
йонної споживчої спілки, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровського ок-
ругу/1926–1930 рр./27 спр.

1676/ф. Р-1062/Дніпропетровська кооперативно-трудова ремонтно-
будівельна артіль “Будівельник” Дніпропетровської спілки промислової 
кооперації, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./54 спр.

1677/ф. Р-1063/петриківська промислово-кооперативна артіль шкі-
ряного виробництва “сільшкіртруд” Катеринославської спілки промис-
лової кооперації/1923–1926 рр./3 спр.

1678/ф. Р-1064/Амур-Нижньодніпровська трудова артіль миловарів 
“Труд і сила” Катеринославської спілки промислової кооперації/1924–
1925 рр./6 спр.

1679/ф. Р-1065/Дніпропетровська промислово-кооперативна артіль 
“Тесокам’янолом”, м. Дніпропетровськ/1925–1928 рр./39 спр.

1680/ф. Р-1066/Дніпропетровська промислово-виробнича артіль ри-
балок “Рибком” Дніпропетровської спілки промислової кооперації/1925–
1927 рр./9 спр.

1681/ф. Р-1067/Дніпропетровска продуктово-кооперативна артіль з 
виробництва ситцю “перемога” Дніпропетровської спілки промислової 
кооперації/1926–1930 рр./38 спр.

1682/ф. Р-1068/Дніпропетровська виробничо-кооперативна артіль 
“Кримський кондитер” Дніпропетровської спілки промислової кооперації/
1927 р./4 спр.

1683/ф. Р-1070/Дніпропетровска виробничо-кооперативна артіль 
шевців Дніпропетровської спілки промислової кооперації/1924–1927 рр./
8 спр.
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1684/ф. Р-1071/Дніпропетровська промислова артіль з виробництва 
наукових приладів “Освіта”/1927–1930 рр./34 спр.

1685/ф. Р-1072/Трудова артіль жіночих кравців Катеринославської 
спілки промислової кооперації/1925–1926 рр./4 спр.

1686/ф. Р-1073/перша промислова артіль перукарів Дніпропетро-
вської спілки промислової кооперації “промспілка”, м. Дніпропетро-
вськ/1926–1927 рр./4 спр.

1687/ф. Р-1074/перша трудова артіль чувячників “Кавказ” Дніпропе-
тровської спілки промислової кооперації/1924–1926 рр./13 спр.

1688/ф. Р-1075/перша трудова артіль чоботарів “справедливість” 
Катеринославської спілки промислової кооперації/1924–1925 рр./3 спр.

1689/ф. Р-1076/Дніпропетровська промислово-кооперативна артіль 
шкіряно-шорного виробництва “підошва” Дніпропетровської спілки про-
мислової кооперації/1926–1927 рр./5 спр.

1690/ф. Р-1077/Катеринославська трудова артіль чоботарів “пішохід” 
Катеринославської спілки промислової кооперації/1925–1926 рр./8 спр.

1691/ф. Р-1078/перша Катеринославська промислово-кооперативна 
артіль чоботарів “Фарби і лаки” Катеринославської спілки промислової 
кооперації/1926 р./2 спр.

1692/ф. Р-1079/Дніпропетровська промислова артіль технікохіміч-
ного виробництва “Театкос” Дніпропетровської спілки промислової коопе-
рації/1924–1927 рр./7 спр.

1693/ф. Р-1080/Кустарно-промислова артіль “Харчовик труда” з 
виробництва ковбасних і коптильних виробів, м. Дніпропетровськ/1927–
1929 рр./6 спр.

1694/ф. Р-1081/Трудова артіль “Дувшон” виробництва газових і 
фруктових вод, м. Дніпропетровськ/1920–1928 рр./6 спр.

1695/ф. Р-1082/Тютюнова фабрика промислово-кооперативного об’єд-
нання “Мир”, м. Дніпропетровськ/1924–1929 рр./23 спр.

1696/ф. Р-1083/Трудова промислова артіль з випічки хліба “Трудхліб”, 
м. Дніпропетровськ/1924–1928 рр./8 спр.

1697/ф. Р-1085/перша Дніпропетровська кооперативно-трудова артіль 
гужового транспорту Дніпропетровської спілки промислової кооперації 
“промспілка”, м. Дніпропетровськ/1926–1928 рр./22 спр.

1698/ф. Р-1086/синельниківська кустарно-промислова артіль “Міро-
шник” Дніпропетровської спілки промислової кооперації/1925–1928 рр./
5 спр.

1699/ф. Р-1087/Новомосковська шорно-шкіряна трудова артіль 
“Шоршкір” Катеринославської спілки промислової кооперації, м. Новомо-
сковськ/1925–1926 рр./6 спр.

1700/ф. Р-1088/Новомосковська бричечна промислово-кооперативна 
артіль “Труд” Катеринославської спілки промислової кооперації, м. Ново-
московськ/1926–1927 рр./5 спр.

1701/ф. Р-1089/Кам’янська промислово-кооперативна артіль заготі-
вельників “Кам’янський заготівельник” спілки промислової коопера-
ції/1927–1929 рр./4 спр.
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1702/ф. Р-1090/Кам’янська артіль “Хлібопік”, м. Кам’янське Дні-
пропетровського округу/1927–1929 рр./5 спр.

1703/ф. Р-1091/промислово-кредитне кооперативне товариство “Кущ-
промкредит”, м. синельникове Дніпропетровського округу/1925–1930 рр./
85 спр.

1704/ф. Р-1092/перша промислово-кооперативна артіль з ремонту 
бричок Дніпропетровської спілки промислової кооперації “промспілка”, 
с. Обухівка Дніпропетровського округу/1929–1930 рр./6 спр.

1705/ф. Р-1093/перещепинська кооперативно-трудова артіль “зірка” 
Катеринославської спілки промислової кооперації “промспілка”, с. пере-
щепине павлоградського округу/1924–1926 рр./6 спр.

1706/ф. Р-1094/Богданівська мукомольна і маслобойна трудова артіль 
“Мука-масло” Богданівського району Дніпропетровського округу/1925–
1927 рр./14 спр.

1707/ф. Р-1095/Верхньодніпровська промислово-кооперативна артіль 
з переробки маслонасіння Катеринославської спілки промислової коопе-
рації/1924–1925 рр./4 спр.

1708/ф. Р-1096/Олександро-Дарська трудова артіль з видобутку ка-
міння “Незаможник”, с. Олександро-Дарськ Криворізького округу/1926 р./
3 спр.

1709/ф. Р-1097/Юр’ївська кооперативно-трудова артіль з переробки 
зерно-хліба Дніпропетровської спілки промислової кооперації, с. Юр’ївка 
павлоградського округу/1925–1927 рр./29 спр.

1710/ф. Р-1098/Шкіряна трудова артіль “сільшкір” Катеринослав-
ської спілки промислової кооперації, с. Рибальське Карло-Марксівського 
району Катеринославського округу/1924–1927 рр./11 спр.

1711/ф. Р-1099/Дніпропетровська філія Всеукраїнського робітничого 
кооперативного видавництва “Український робітник”, м. Дніпропетровськ/
1926–1930 рр./41 спр.

1712/ф. Р-1100/перша трудова артіль, с. Олександрівка перша соло-
нянського району Дніпропетровського округу/1924–1930 рр./7 спр.

1713/ф. Р-1101/Колектив безробітних зі збору і утилізації “Утиль-
пром” при Дніпропетровському комітеті з боротьби із безробіттям, 
м. Дніпропетровськ/1926–1931 рр./76 спр.

1714/ф. Р-1102/Дніпропетровська спілка промислової кооперації, 
м. Дніпропетровськ/1921–1930 рр./1596 спр.

1715/ф. Р-1103/Дніпропетровська окружна зернова спілка сільсько-
господарських колективів/1925–1931 рр./2385 спр.

1716/ф. Р-1104/Дніпропетровські державні курси професійної освіти, 
м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./96 спр.

1717/ф. Р-1105/Дніпропетровська окружна тваринно-молочна спілка 
кооперативних товариств “степовик”, м. Дніпропетровськ/1925–1931 рр./
351 спр.

1718/ф. Р-1106/привільнянський маслозавод Дніпропетровської ок-
ружної тваринно-молочної спілки кооперативних товариств “степовик”, 
с. привільне солонянського району Дніпропетровської області/1929–
1931 рр./8 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

221

1719/ф. Р-1107/Дніпропетровська районна контора виробничої час-
тини Всеукраїнського управління лісами, м. Дніпропетровськ/1924–
1929 рр./431 спр.

1720/ф. Р-1108/Ревізор 5-го лісовлаштувального району Всеукраїн-
ського центрального управління лісами, м. Дніпропетровськ/1923–
1929 рр./57 спр.

1721/ф. Р-1109/Карло-Марксівський виконавчий комітет робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Дніпропетро-
вського округу/1923–1930 рр./1823 спр.

1722/ф. Р-1110/Дніпропетровське єврейське товариство з безкоштов-
ної медико-санітарної допомоги найбіднішому населенню, м. Дніпропет-
ровськ/1926–1930 рр./129 спр.

1723/ф. Р-1111/Дніпропетровський трест пивоварної промисловості 
“пивооб’єднання”, м. Дніпропетровськ/1921–1928 рр./281 спр.

1724/ф. Р-1112/Місцевий комітет профспілки працівників хімічної 
промисловості Дніпропетровської філії коксового будівництва, м. Дніпро-
петровськ/1929–1931 рр./75 спр.

1725/ф. Р-1113/Дніпропетровський кооперативно-фінансовий техні-
кум, м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./162 спр.

1726/ф. Р-1114/Дніпропетровська контора періодичних видавництв 
державного видавництва України, м. Дніпропетровськ/355 спр.

1727/ф. Р-1115/лозівська книжкова крамниця павлоградської філії 
державного видавництва України, м. лозова павлоградського округу/1925–
1926 рр./8 спр.

1728/ф. Р-1116/Катеринославська філія  видавництва “Червоний 
шлях”, м. Катеринослав/1924–1925 рр./4 спр.

1729/ф. Р-1117/Верхньодніпровська районна філія державного ви-
давництва України, м. Верхньодніпровськ/1922–1926 рр./3 спр.

1730/ф.Р-1118/Катеринославська контора реклам і об’яв “Анонс” 
при Катеринославському відділі державного видавництва України, м. Ка-
теринослав/1923 р./3 спр.

1731/ф. Р-1119/Дніпропетровська філія державного інституту проек-
тування металургійних заводів (Дніпромез), м. Дніпропетровськ/1927–
1929 рр./16 спр.

1732/ф. Р-1120/Дніпропетровська контора державного інституту про-
ектування коксохімічних заводів “Дніпрококс”, м. Дніпропетровськ/1930–
1931 рр./2 спр.

1733/ф. Р-1121/Єлисавето-Кам’янський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єлисавето-
Кам’янка Катеринославського округу/1923–1926 рр./616 спр.

1734/ф. Р-1122/Єлисаветівська сільська ради робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Єлисаветівка петриківського ра-
йону/1922–1931 рр./81 спр.

1735/ф. Р-1123/Межівський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Георгіївка 
павлоградського округу/1923–1927 рр./115 спр.

1736/ф. Р-1124/Межівський районний комітет незаможних селян, 
ст. Межова павлоградського округу/1923–1933 рр./141 спр.
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1737/ф. Р-1125/Єлисавето-Кам’янський районний комітет незамож-
них селян, с. Єлисавето-Кам’янка Дніпропетровського округу/1923–
1925 рр./57 спр.

1738/ф. Р-1126/Мануйлівський комітет незаможних селян, Катери-
нославського округу. Карло-Марксівський комітет незаможних селян 
Дніпропетровського округу/1923–1930 рр./107 спр.

1739/ф. Р-1127/Новопавлівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-павлівка 
тієї ж волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1918–
1923 рр./133 спр.

1740/ф. Р-1128/слов’янський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-павлівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./159 спр.

1741/ф. Р-1129/Кам’янський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Кам’янка Кате-
ринославської губернії і повіту/1920–1923 рр./69 спр.

1742/ф. Р-1130/Жданівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1918–1923 рр./94 спр.

1743/ф. Р-1131/любимівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. любимівка Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./128 спр.

1744/ф. Р-1132/Новопідгороднянський волосний виконавчий комі-
тет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./123 спр.

1745/ф. Р-1133/Новоселівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
76 спр.

1746/ф. Р-1134/Єлизаветівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єлисаветівка 
Новмосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
128 спр.

1747/ф. Р-1135/підгороднянський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. підгородне Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./110 спр.

1748/ф. Р-1136/Одинківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Одинківка Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./54 спр.

1749/ф. Р-1137/Кам’янський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кам’янка Кате-
ринославського повіту і губернії/1921 р./2 спр.

1750/ф. Р-1138/Жданівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Жданівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./12 спр.

1751/ф. Р-1140/любимівський сільський комітет незаможних селян, 
с. любимівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./23 спр.
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1752/ф. Р-1141/Георгіївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Георгіївка Межівського району павлоградського округу/1924–1926 рр./
22 спр.

1753/ф. Р-1142/Георгіївський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Георгіївка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1917–1923 рр./85 спр.

1754/ф. Р-1143/Мар’ївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мар’ївка Мануйлівського району Кате-
ринославської губернії/1923 р./2 спр.

1755/ф. Р-1144/ломівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. ломівка Єлисавето-Кам’янського району 
Дніпропетровського округу/1925–1926 рр./19 спр.

1756/ф. Р-1145/Машинобудівельний і чавуноливарний завод “Кому-
нар” Катеринославського об’єднання південнометалургійного тресту 
“південсталь”, м. Амур-Нижньодніпровськ/1915–1926 рр./111 спр.

1757/ф. Р-1146/Новоселівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка петриківського району 
Дніпропетровського округу/1922–1927 рр./49 спр.

1758/ф. Р-1147/Воронівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Воронівка Карло-Марксівького району 
Дніпропетровського округу/1922–1926 рр./53 спр.

1759/ф. Р-1148/Мануйлівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Катеринославського округу/
1924–1925 рр./4 спр.

1760/ф. Р-1149/любимівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. любимівка солонянського району Кате-
ринославського округу/1925–1926 рр./11 спр.

1761/ф. Р-1150/перещепинський комітет незаможних селян, с. пере-
щепине Дніпропетровського округу/1923–1931 рр./174 спр.

1762/ф. Р-1151/перещепинське районне земельне управління, с. пере-
щепине Дніпропетровського округу/1923–1927 рр./72 спр.

1764/ф. Р-1152/перещепинська районна судово-земельна комісія, 
с. перещепине Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1923–
1929 рр./814 спр.

1765/ф. Р-1153/Начальник 3-го району павлоградської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції, с. перещепине Катеринославської 
губернії/1923–1925 рр./27 спр.

1766/ф. Р-1154/Олександрівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./2 спр.

1767/ф. Р-1155/Івано-Михайлівський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомос-
ковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./57 спр.

1768/ф. Р-1156/попаснянський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./114 спр.
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1769/ф. Р-1157/перещепинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. перещепине 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
153 спр.

1770/ф. Р-1158/Голубівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Голубівка Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./55 спр.

1771/ф. Р-1159/Афанасівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./39 спр.

1772/ф. Р-1160/Бузівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бузівка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./75 спр.

1773/ф. Р-1161/перещепинський волосний комітет взаємодопомоги, 
с. перещепине Новомосковського повіту Катеринославської губернії/
1922 р./7 спр.

1774/ф. Р-1162/Івано-Михайлівський волосний комітет незаможних 
селян, с. Івано-Михайлівка Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1922–1923 рр./5 спр.

1775/ф. Р-1163/перещепинський волосний комітет незаможних селян, 
с. перещепине Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./24 спр.

1776/ф. Р-1164/Бузівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Бузівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./12 спр.

1777/ф. Р-1165/перещепинський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. перещепине павлоградського округу Катеринославської губернії/1923–
1924 рр./11 спр.

1778/ф. Р-1166/Всесвятський сільський комітет селянського това-
риства взаємодопомоги, с. Всесвятське перещепинського району павло-
градського округу/1922–1926 рр./4 спр.

1779/ф. Р-1167/попаснянська каса взаємної допомоги, с. попасне 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1928 рр./3 спр.

1780/ф. Р-1167/Управління 5-ї Білозерської районної радянської 
робітничо-селянської міліції, с. Велика Білозерка Мелітопольського ок-
ругу/1923–1926 рр./16 спр.

1781/ф. Р-1168/Аннінська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1920–1923 рр./3 спр.

1782/ф. Р-1169/Гнатівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів перещепинського району павлоградської 
округи Катеринославської губернії/1923 р./8 спр.

1783/ф. Р-1170/Керносівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів перещепинського району павлоградського 
округу Катеринославської губернії/1920–1924 рр./12 спр.

1784/ф. Р-1171/перещепинський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. перещепине 
павлоградського округу Катеринославської губернії/1923 р./17 спр.
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1785/ф. Р-1172/Івано-Михайлівський сільський комітет незаможних 
селян, с. Івано-Михайлівка павлоградського повіту Катеринославської 
губернії/1923 р./2 спр.

1786/ф. Р-1173/Всесвятський сільський комітет незаможних селян, 
с. Всесвятське перещепинського району павлоградського округу Кате-
ринославської губернії/1922–1923 рр./1 спр.

1787/ф. Р-1174/Всесвятська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Всесвятське перещепинського району 
Дніпропетровського округу/1921–1928 рр./75 спр.

1788/ф. Р-1175/Татарбронська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Афанасівської волості Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./5 спр.

1789/ф. Р-1176/Івано-Михайлівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Івано-Михайлівка перещепинсь-
кого району павлоградського повіту Катеринославської губернії/1923–
1924 рр./23 спр.

1790/ф. Р-1177/перещепинський ярмарочний комітет, с. перещепине 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922 р./4 спр.

1791/ф. Р-1178/Рибальська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Одинківської волості Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./15 спр.

1792/ф. Р-1179/Катеринославський губернський відділ робітничо-
селянської інспекції, м. Катеринослав/1920 р./606 спр.

1793/ф. Р-1180/Катеринославський губернський відділ охорони здо-
ров’я, м. Катеринослав/1921–1925 рр./704 спр.

1794/ф. Р-1181/Катеринославська губернська рада пролетарської 
культури, м. Катеринослав/1922–1925 рр./22 спр.

1795/ф. Р-1182/планова комісія Дніпропетровського окружного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Дніпропетровськ/1924–1930 рр./365 спр.

1796/ф. Р-1183/Дніпропетровська окружна рада житлово-будівельних 
і житлово-орендних кооперативів, м. Дніпропетровськ/1925–1927 рр./
316 спр.

1797/ф. Р-1184/Дніпропетровська окружна інспектура народного 
здоров’я, м. Дніпропетровськ/1922–1930 рр./368 спр.

1798/ф. Р-1185/Дніпропетровський окружний відділ робітничо-
селянської інспекції, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./3965 спр.

1799/ф. Р-1186/Арбітражна комісія при Дніпропетровському окруж-
ному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, м. Дніпропетровськ/1923–1930 рр./20 спр.

1800/ф. Р-1187/Дніпропетровське окружне товариство друзів дітей, 
м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./49 спр.

1801/ф. Р-1188/Дніпропетровський окружний комітет міжнародної 
організації допомоги борцям революції (МОпР), м. Дніпропетровськ/1923–
1930 рр./34 спр.

1802/ф. Р-1189/павлоградська окружна планова комісія, м. павло-
град/1924–1925 рр./27 спр.
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1803/ф. Р-1190/павлоградський окружний відділ місцевої промис-
ловості, м. павлоград/1924–1926 рр./41 спр.

1804/ф. Р-1191/Дніпропетровська науково-дослідна кафедра україно-
знавства, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./5 спр.

1805/ф. Р-1192/Дніпропетровський районний комітет профспілок 
металістів, м. Дніпропетровськ/1917–1930 рр./1926 спр.

1806/ф. Р-1193/Бюро осередку інженерно-технічної секції при уп-
равлінні з будівництва залізниць на Україні, м. Дніпропетровськ/1924–
1926 рр./2 спр.

1807/ф. Р-1194/Уповноважений інженерно-технічної секції 2-ї буді-
вельної дільниці ст. Новомосковськ Мерефо-Херсонської залізниці/1928–
1929 рр./1 спр.

1808/ф. Р-1195/Катеринославський університет, м. Катеринослав/
1917–1920 рр./1579 спр.

1809/ф. Р-1196/Катеринославський вищий педагогічний інститут, 
м. Катеринослав/1917–1920 рр./3 спр.

1810/ф. Р-1197/Катеринославські вищі жіночі курси, м. Катеринослав/
296 спр.

1811/ф. Р-1198/Катеринославський інститут теоретичних наук, м. Ка-
теринослав/74 спр.

1812/ф. Р-1199/підготовчі курси при Дніпропетровському інституті 
народної освіти, м. Дніпропетровськ/1930 р./27 спр.

1813/ф. Р-1200/Верхньодніпровський районний комітет селянських 
товариств взаємодопомоги, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровського ок-
ругу/1923–1925 рр./87 спр.

1814/ф. Р-1201/Дніпропетровська районна колгоспна спілка, м. Верх-
ньодніпровськ/1931 р./4 спр.

1815/ф. Р-1202/Єлисавето-Кам’янська районна судово-земельна ко-
місія Катеринославського округу/1923–1926 рр./278 спр.

1816/ф. Р-1203/Єлисавето-Кам’янський районний земельний відділ, 
с. Єлисавето-Кам’янка Катеринославського округу/1925–1926 рр./5 спр.

1817/ф. Р-1204/Юр’ївське районне земельне управління, с. Юр’ївка 
павлоградського округу/1923–1927 рр./40 спр.

1818/ф. Р-1205/Юр’ївська земельна судова комісія, с. Юр’ївка пав-
лоградського округу/1923–1926 рр./59 спр.

1819/ф. Р-1206/Інспектор державного страхування Карло-Марксів-
ського району Дніпропетровського округу/1925–1929 рр./5 спр.

1820/ф. Р-1207/Бабайківський волосний виконавчий комітет Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./17 спр.

1821/ф. Р-1208/Краснокутський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Красний Кут 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./
3 спр.

1822/ф. Р-1209/Домотканський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Домоткань 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
1 спр.
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1823/ф. Р-1210/Животилівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Животилівка Новомосковського району/1931 р./1 спр.

1824/ф. Р-1211/Новопавлівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Ново-павлівка Межівського району павлоградського повіту Катерино-
славської губернії/1923–1925 рр./19 спр.

1825/ф. Р-1212/Кіндратівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Кіндратівка Юр’ївського району павлоградського повіту Катеринослав-
ської губернії/1925–1926 рр./1 спр.

1826/ф. Р-1213/Олександрівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Олександрівка Магдалинівського району Катеринославського округу/
1924-1926 рр./10 спр.

1827/ф. Р-1214/Осипівський комітет взаємодопомоги Котовського 
району полтавської губернії/1924 р./7 спр.

1828/ф. Р-1215/павлоградське фабрично-заводське промислове това-
риство “Фазан”, м. павлоград/1918–1922 рр./31 спр.

1829/ф. Р-1216/Бабайківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Нехворощанського району Червоноградсь-
кого округу полтавської губернії/1923–1925 рр./5 спр.

1830/ф. Р-1217/Бузівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бузівка Новомосковського округу Кате-
ринославської губернії/1921–1923 рр./2 спр.

1831/ф. Р-1218/Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Верхньодніпровського району 
Катеринославської губернії/1923–1925 рр./10 спр.

1832/ф. Р-1219/Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Олександрівка Верхньо-
дніпровського району Катеринославського округу/1923–1926 рр./31 спр.

1833/ф. Р-1220/Незабуденська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Незабудине солонянського району 
Катеринославського округу/1924–1925 рр./4 спр.

1834/ф. Р-1221/солонянська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. солоне солонянського району Кате-
ринославського округу і губернії/1923 р./2 спр.

1835/ф. Р-1222/звонецька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. звонецьке Нікопольської волості Кате-
ринославського округу і губернії/1922 р./1 спр.

1836/ф. Р-1223/Олександрівська № 1 сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка солонянського 
району Катеринославського округу/1924–1925 рр./7 спр.

1837/ф. Р-1224/Шандрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Шандрівка Юр’ївського району пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1924 р./1 спр.

1838/ф. Р-1225/попельнастівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів с. попельнастівка Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії/1923–1924 рр./1 спр.

1839/ф. Р-1226/Ясиноватська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів попельнастівського району Кременчуць-
кого повіту /1925–1926 рр./8 спр.
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1840/ф. Р-1227/Новогригорівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Григорівка Юр’ївського ра-
йону павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922–1925 рр./
32 спр.

1841/ф. Р-1228/Кіндратівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Кіндратівка Юр’ївського району павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1923–1925 рр./38 спр.

1842/ф. Р-1229/Хандаліївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ханделеївка Юр’ївського району павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1922–1925 рр./8 спр.

1843/ф. Р-1230/прядівський волостний суд Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1911 р./20 спр.

1844/ф. Р-1230/Очеретоватська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Очеретувате Магдалинівського району 
Катеринославського округу/1925 р./7 спр.

1845/ф. Р-1231/Жданівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Жданівка Магдалинівського району 
Катеринославського округу/1923–1925 рр./47 спр.

1846/ф. Р-1232/Осипівска сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Осипівка Котовського району Катери-
нославського округу/1923–1925 рр./19 спр.

1847/ф. Р-1233/почино-софіївська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. почино-софіївка  Магдалинівського 
району Катеринославського округу/1925 р./2 спр.

1848/ф. Р-1234/Котовська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Котовка Котовського району Кате-
ринославського округу/1925 р./7 спр.

1849/ф. Р-1235/Олександрівська № 2 сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка № 2 Магдали-
нівського району Катеринославського округу/1925 р./19 спр.

1850/ф. Р-1236/Чкалівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів попельнастівського району Кременчуцького 
повіту /1923–1928 рр./5 спр.

1851/ф. Р-1237/Катеринославське ощадно-позичкове товариство, 
м. Катери  нослав/1913–1925 рр./44 спр.

1852/ф. Р-1238/Уповноважений Дніпропетровської біржі у запорізь-
кому окрузі/1927–1930 рр./3 спр.

1853/ф. Р-1239/Дніпропетровське торговельне акціонерне товариство 
(пайторг), м. Дніпропетровськ/1923–1930 рр./69 спр.

1844/ф. Р-1240/петриківський склад споживчого товариства, с. пет-
риківка петриківського району Катеринославського округу/1923–1924 рр./
2 спр.

1855/ф. Р-1241/Дібровське скотарсько-молочне товариство Карло-
Марксівського району Дніпропетровського округу/1928–1930 рр./26 спр.

1856/ф. Р-1242/Одинківське скотарсько-молочне товариство, с. Один-
ківка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу/1927–
1930 рр./39 спр.
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1857/ф. Р-1243/Татарківське скотарсько-молочне товариство, с. Та-
тарківка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу/1928–
1930 рр./17 спр.

1858/ф. Р-1244/Олександрівське скотарсько-молочне товариство, 
с. Олександрівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу/
1928–1930 рр./8 спр.

1859/ф. Р-1245/підгороднянське скотарсько-молочне товариство, 
с. підгородне Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу/
1928–1930 рр./13 спр.

1860/ф. Р-1246/любимівське скотарсько-молочне товариство, с. лю-
бимівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу/1926–
1930 рр./12 спр.

1861/ф. Р-1247/Дніпропетровська  артіль  ступочників  “придніпро-
вськ” Дніпропетровської спілки промислової кооперації/1925–1929 рр./
2 спр.

1862/ф. Р-1248/павлоградський колектив безробітних цементно-
пісочного виробництва “пролетарій” при павлоградському комітеті безро-
бітних/1925–1930 рр./10 спр.

1863/ф. Р-1249/Дніпропетровська артіль з випічки хліба Дніпропет-
ровської спілки промислової кооперації, м. Дніпропетровськ/1924–
1929 рр./1 спр.

1864/ф. Р-1250/Жданівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Жданівка Магдалинівського району Катеринославського округу/1923–
1925 рр./8 спр.

1865/ф. Р-1251/Катеринославський окружний завод Головного уп-
равління військової промисловості, м. Катеринослав/1917–1922 рр./66 спр.

1866/ф. Р-1252/секретаріат Дніпропетровської обласної дитячої ко-
місії, м. Дніпропетровськ/1935–1936 рр./168 спр.

1867/ф. Р-1253/Котовський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів/1923–1926 рр./198 спр.

1868/ф. Р-1254/Котовське районне земельне управління, с. Котовка 
Красноградського округу полтавської губернії/1923–1925 рр./39 спр. 

1869/ф. Р-1255/Котовський районний комітет селянських товариств 
взаємодопомоги Катеринославського округу/1923–1926 рр./37 спр.

1870/ф. Р-1256/Котовський районний комітет незаможних селян Дні-
пропетровського округу/1923–1930 рр./113 спр.

1871/ф. Р-1257/Котовський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Катеринославської 
губернії/1920–1923 рр./60 спр.

1872/ф. Р-1258/Котовський волосний комітет допомоги голодуючим 
Катеринославської губернії/1922 р./4 спр. 

1873/ф. Р-1259/Котовський волосний комітет незаможних селян Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./20 спр.

1874/ф. Р-1260/Котовський сільський комітет незаможних селян Ко-
товського району Дніпропетровського округу/1923–1927 рр./21 спр.

1875/ф. Р-1261/Котовська районна судово-земельна комісія, с. Котов-
ка Красноградського округу полтавської губернії/1923–1925 рр./269 спр.
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1876/ф. Р-1262/Управління району радянської робітничо-селянської 
міліції, м. павлоград павлоградського повіту Катеринославської губер-
нії/1920–1921 рр./20 спр.

1877/ф. Р-1263/Чернетчінський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./11 спр.

1878/ф. Р-1264/Дмухайлівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дмухайлівка 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./29 спр.

1879/ф. Р-1265/Рясська волосна судово-земельна комісія Костянти-
ноградського повіту полтавської губернії/1922 р./1 спр.

1880/ф. Р-1266/Дмухайлівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Дмухайлівка Котовського району Кате-
ринославського округу/1923–1925 рр./5 спр.

1881/ф. Р-1267/знам’янівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. знам’янівка 
павлоградського округу Катеринославської губернії/1922–1926 рр./489 спр.

1882/ф. Р-1268/Магдалинівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Магдалинівка 
Дніпропетровського округу/1923–1929 рр./263 спр.

1883/ф. Р-1269/знам’янівський районний комітет селянських това-
риств взаємодопомоги, с. знам’янівка павлоградського округу/1923–
1926 рр./31 спр.

1884/ф. Р-1270/Чаплинський районний комітет взаємодопомоги, 
с. Чаплинка Катеринославської губернії/1923–1924 рр./10 спр.

1885/ф.Р-1271/знам’янівський районний комітет незаможних селян, 
с. знам’янівка павлоградського округу/1923–1926 рр./49 спр.

1886/ф. Р-1272/Кам’янський районний комітет незаможних селян, 
м. Кам’янське Дніпропетровської області/1923–1932 рр./78 спр.

1887/ф. Р-1273/Магдалинівський районний комітет незаможних 
селян, с. Магдалинівка Дніпропетровської області/1923–1932 рр./131 спр.

1888/ф. Р-1274/Кам’янський районний відділ комунального господа-
рства, м. Кам’янське Катеринославського округу і губернії/1922–1925 рр./
11 спр.

1889/ф. Р-1275/Чаплинська районна судово-земельна комісія, с. Чап-
линка Катеринославського округу і губернії/1923–1924 рр./171 спр.

1890/ф. Р-1276/Начальник 12-го району Катеринославської окруж-
ної радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку, с. Магда-
линівка/1923–1926 рр./194 спр.

1891/ф. Р-1277/Управління Кам’янської міської радянської робітничо-
селянської міліції Катеринославського повіту і губернії/1918–1921 рр./
8 спр.

1892/ф. Р-1278/Кам’янський міський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кам’янське Кате-
ринославської губернії/1922–1923 рр./30 спр.

1893/ф. Р-1279/Кам’янський відділ комунального господарства, 
м. Кам’янське Катеринославського повіту і губернії/1918–1924 рр./96 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

231

1894/ф. Р-1280/Ярмарочний комітет, м. Кам’янське Катеринославсь-
кого повіту і губернії/1921–1922 рр./4 спр.

1895/ф. Р-1281/Кам’янський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./105 спр.

1896/ф. Р-1282/Чаплинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./135 спр.

1897/ф. Р-1283/Романківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Романкове Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./89 спр.

1898/ф. Р-1284/Карнаухівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Карнаухівка Ка-
теринославського повіту і губернії/1919–1922 рр./26 спр.

1899/ф. Р-1286/Кам’янський волосний комітет незаможних селян, 
с. Кам’янка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1923–
1925 рр./18 спр.

1900/ф. Р-1287/Карнаухівський волосний комітет незаможних се-
лян, с. Карнаухівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/
1922 р./1 спр.

1901/ф. Р-1288/Романківський волосний комітет незаможних селян, 
с. Романкове Катеринославського повіту і губернії/1921–1923 рр./11 спр.

1902/ф. Р-1289/Чаплинська волосна судово-земельна комісія, с. Чап-
линка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1923 р./25 спр.

1903/ф. Р-1290/Чаплинський волосний комітет незаможних селян, 
с. Чаплинка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./5 спр.

1904/ф. Р-1291/Романківська волосна судово-земельна комісія, с. Ро-
манкове Катеринославського повіту і губернії/1920–1921 рр./101 спр.

1905/ф. Р-1292/Карнаухівська волосна земська управа, с. Карнаухівка 
Катеринославського повіту і губернії/1917–1919 рр./10 спр.

1906/ф. Р-1293/Олександрівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Одинківської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1917–1921 рр./
27 спр.

1907/ф. Р-1294/Миколаївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Миколаївка Романківської волості Кате-
ринославського повіту і губернії/1920–1922 рр./3 спр.

1908/ф. Р-1295/Ольгинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новомосковського повіту Катеринославської 
губернії/1922–1923 рр./6 спр.

1909/ф. Р-1296/Благовіщенський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Благовіщенка Криничанського району Катеринославського округу і 
губернії/1921–1923 рр./3 спр.

1910/ф. Р-1297/Кам’янський сільський комітет незаможних селян, 
с. Кам’янка Кам’янського району Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
2 спр.
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1911/ф. Р-1298/Романківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Романкове Кам’янського району Дніпро-
петровського округу/1920–1928 рр./116 спр.

1912/ф. Р-1299/Благовіщенська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Благовіщенка Криничуватського району 
Катеринославської губернії/1921–1923 рр./9 спр.

1913/ф. Р-1300/Горяїнівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Горяїнове Карло-Марксівського району 
Дніпропетровського округу/1925–1928 рр./48 спр.

1914/ф. Р-1301/Управління будинками пролетарського студент-
ства при комунальній секції Дніпропетровської місцевої ради, м. Дні-
пропетровськ/1927–1931 рр./86 спр.

1915/ф. Р-1302/Кам’янське сільське правління Кам’янської волості, 
с. Кам’янка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1918–
1919 рр./4 спр.

1916/ф. Р-1303/Дніпропетровська контора Всеукраїнського будівель-
ного тресту, м.  Дніпропетровськ/1930–1931 рр./44 спр.

1917/ф. Р-1304/знам’янівська районна комісія допомоги дітям, 
с. знам’янівка павлоградського округу Катеринославської губернії/1924–
1925 рр./4 спр.

1918/ф. Р-1305/знам’янівська районна судово-земельна комісія, 
с. знам’янівка Новомосковського повіту Катеринославського округу/1923–
1926 рр./299 спр.

1919/ф. Р-1306/Булахівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Булахівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./109 спр.

1920/ф. Р-1307/знам’янівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. знам’янівка Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./114 спр.

1921/ф. Р-1308/знам’янівський волосний комітет незаможних селян, 
с. знам’янівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–
1923 рр./13 спр.

1922/ф. Р-1309/знам’янівська волосна судово-земельна комісія, 
с. знам’янівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–
1923 рр./114 спр.

1923/ф. Р-1310/лиманська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. лиманське Новомосковського району 
Дніпропетровського округу/1920–1929 рр./75 спр.

1924/ф. Р-1311/знам’янівське товариство “Освіта” с. знам’янівка Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./4 спр.

1925/ф. Р-1312/Дніпропетровський центральний робітничий коопе-
ратив, м. Дніпропетровськ/1923–1931 рр./3021 спр.

1926/ф. Р-1313/Осадчевський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Хорошівської во-
лості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1921 рр./
2 спр.

1927/ф. Р-1314/Карло-Марксівський районний земельний відділ, 
пос. Карла Маркса Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./8 спр.
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1928/ф. Р-1315/петропавлівське районне податкове бюро павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./2 спр.

1929/ф. Р-1316/Карло-Марксівський районний комітет взаємодопо-
моги (КВД) Катеринославської округи і губернії/1923–1928 рр./158 спр.

1930/ф. Р-1317/петриківське районне відділення робітничо-селян-
ської інспекції (РсІ) Новомосковського повіту Катеринославської губер-
нії/1921–1922 рр./4 спр.

1931/ф. Р-1318/Могилевський волосний виконком Новомосковсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./74 спр.

1932/ф. Р-1319/Юр’ївський волвиконком павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./85 спр.

1933/ф. Р-1320/солонянський волвиконком Катеринославського по-
віту та губернії/1920–1922 рр./20 спр.

1934/ф. Р-1321/прядівський волвиконком Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./64 спр.

1935/ф. Р-1322/петриківський волвиконком Новомосковського пові-
ту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./156 спр.

1936/ф. Р-1323/Хандамеївський волвиконком павлоградського пові-
ту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./2 спр.

1937/ф. Р-1324/преображенський волвиконком Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./90 спр.

1938/ф. Р-1325/Нікольський волвиконком Катеринославського повіту 
і губернії/1920–1921 рр./30 спр.

1939/ф. Р-1326/Очереватівський волвиконком/1920–1923 рр./66 спр.
1940/ф. Р-1327/Широчанський волвиконком Катеринославського по-

віту і губернії/1920–1922 рр./5 спр.
1941/ф. Р-1328/паньківський волвиконком Новомосковського повіту 

Катеринославської губернії/1920–1923 рр./84 спр.
1942/ф. Р-1329/Осиківська сільрада почино-софіївської волості Но-

вомосковського повіту Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.
1943/ф. Р-1330/Ново-Миколаївський сільвиконком сурсько-литовсь-

кої волості Катеринославського повіту і губернії/1920 р./6 спр.
1944/ф. Р-1331/Новопокровський сільвиконком Новопокровської во-

лості Катеринославського повіту і губернії/1919–1920 рр./2 спр.
1945/ф. Р-1332/Чумаківський сільвиконком Василівського району Ка-

теринославської губернії/1920–1923 рр./14 спр.
1946/ф. Р-1333/Іванівський сільвиконком Хорошівської волості Ка-

теринославської губернії/1921–1922 рр./10 спр.
1947/ф. Р-1334/Обухівський сільвиконком Кам’янської волості Но-

вомосковського повіту Катеринославської губернії/1920 р./1 спр.
1948/ф. Р-1335/Мануйлівський сільський комітет незаможних селян 

(сільКНс) Карло-Марксівського району Дніпропетровської округи/1923–
1928 рр./22 спр.

1949/ф. Р-1336/Іосифівський сільський комітет взаємодопомоги 
(сільКВп) Карло-Марксівського району Катеринославської округи і гу-
бернії/1923–1925 рр./13 спр.
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1950/ф. Р-1337/петропавлівський сільвиконком петриківської во-
лості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./
9 спр.

1951/ф. Р-1338/Іосифівська сільрада Карло-Марксівського району 
Катеринославської губернії/1920–1926 рр./53 спр.

1952/ф. Р-1339/любимівська сільрада любимівської волості Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1920–1925 рр./112 спр.

1953/ф. Р-1340/Верхньодніпровський виконком Катеринославської 
губернії/1919–1923 рр./393 спр.

1954/ф. Р-1341/Діївське районне земельне управління Катерино-
славської губернії/1923–1925 рр./13 спр.

1955/ф. Р-1342/Мануйлівське районне бюро міжнародної спілки до-
помоги борцям революції, с. Мануйлівка Мануйлівського району Катери-
нославської округи/1923–1924 рр./1 спр.

1956/ф. Р-1343/Мало-Михайлівський волосний виконком павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./55 спр.

1957/ф. Р-1344/Новокряженський волвиконком Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./44 спр.

1958/ф. Р-1345/Шульгівський волвиконком Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./104 спр.

1959/ф. Р-1346/петриківський волосний комітет незаможних селян 
(волКНс) Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./32 спр.

1960/ф. Р-1347/Андріївська сільрада знаменівського району павло-
градської округи Катеринославської губернії/1921–1923 рр./6 спр.

1961/ф. Р-1348/поливанівський сільвиконком почино-софіївської 
волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–
1923 рр./1 спр.

1962/ф. Р-1349/Вознесенський сільвиконком Троїцької волості пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1922 р./10 спр.

1963/ф. Р-1350/Верхньодніпровське повітове відділення народного 
Комісаріату робітничо-селянської інспекції Катеринославської губернії 
(РсІ)/1920–1922 рр./94 спр.

1964/ф. Р-1351/Верхньодніпровське повітове правління з евакуації 
населення Катеринославської губернії/1920–1922 рр./16 спр.

1965/ф. Р-1352/Верхньодніпровська повітова поштово-телеграфна 
контора, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1921 рр./
3 спр.

1966/ф. Р-1353/Верхньодніпровський повітовий відділ комуналь-
ного господарства (Комунгосп) Катеринославської губернії/1920–1923 рр./
24 спр.

1967/ф. Р-1354/Верхньодніпровська повітова продовольча інспекція 
Катеринославської губернії/1920–1921 рр./32 спр.

1968/ф. Р-1355/правління релігійної общини Казанської церкви, 
с. Водяне Биківської сільради Божедарівського району Дніпропетровської 
області/1926–1934 рр./3 спр.

1969/ф. Р-1356/Верхньодніпровська повітова економічна рада Кате-
ринославської губернії/1921–1923 рр./27 спр.
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1970/ф. Р-1357/Верхньодніпровська повітова комісія допомоги голо-
дуючим при Катеринославському повітовому виконавчому комітеті рад 
робітничих, cелянських і червоноармійських депутатів/1921–1922 рр./
21 спр.

1971/ф. Р-1358/Верхньодніпровське районне податкове бюро Катери-
нославської губернії/1922 р./6 спр.

1972/ф. Р-1359/Верхньодніпровський районний відділ комунального 
господарства, м. Верхньодніпровськ Катеринославської округи/1923–
1926 рр./60 спр.

1973/ф. Р-1360/Ново-Григорівський волвиконком Верхньодніпровсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./108 спр.

1974/ф. Р-1361/Бородаївський волвиконком Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./30 спр.

1975/ф. Р-1362/Богодарівський волвиконком, с. Богодарівка Верхньо-
дніпровського повіту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./92 спр.

1976/ф. Р-1363/Вербський волвиконком павлоградського повіту Ка-
теринославської губернії/1919–1923 рр./65 спр.

1977/ф. Р-1364/пушкарівський волвиконком Верхньодніпровського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./24 спр.

1978/ф. Р-1365/Миколаївський обласний виконком павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./33 спр.

1979/ф. Р-1366/Ново-Григорівський волосний комітет незаможних 
селян Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./4 спр.

1980/ф. Р-1367/Миколаївський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./3 спр.

1981/ф. Р-1368/Домотканівський сільвиконком Бородаївської волості 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./
6 спр.

1982/ф. Р-1369/Широківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Широке Ново-Григорівської волості Верхньодніпровського повіту Кате-
ринославської губернії/1921–1923 рр./3 спр.

1983/ф. Р-1370/Широчанська сільрада Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської округи/1921–1927 рр./59 спр.

1984/ф. Р-1371/Місцевий комітет професійної спілки робітників 
мистецтв Дніпропетровського музичного технікуму (Місцевком МК), 
м. Дніпропетровськ/1922–1929 рр./9 спр.

1985/ф. Р-1372/лоцмано-Кам’янский районний комітет незаможних 
селян (райКНс) Дніпропетровської округи/1923–1925 рр./21 спр.

1986/ф. Р-1373/лоцмано-Кам’янське районне земельне управління, 
с. лоцмано-Кам’янка Катеринославської округи/1924–1926 рр./26 спр.

1987/ф. Р-1374/лоцмано-Кам’янська районна судово-земельна комі-
сія Дніпропетровської округи/1922–1927 рр./378 спр.

1988/ф. Р-1375/лоцмано-Кам’янський районний комітет селянських 
товариств взаємодопомоги Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./
57 спр.
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1989/ф. Р-1376/Начальник ІІ-го району Дніпропетровської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку, с. лоцмано-
Кам’янка/1923–1926 рр./114 спр.

1990/ф. Р-1377/Карло-Марксівський районний селянський будинок, 
селище Карла Маркса Катеринославської округи/1924–1925 рр./8 спр.

1991/ф. Р-1380/Новопідгороднянська сільрада Межівського району 
павлоградської округи Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

1992/ф. Р-1381/Кам’янська сільрада Єлисавето-Кам’янського району 
Дніпропетровської округи/1925–1926 рр./15 спр.

1993/ф. Р-1382/сугаківська сільрада Карло-Марксівського району 
Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./37 спр.

1994/ф. Р-1383/Новопавлівська сільрада Міднівського району павло-
градської округи Катеринославської губернії/1920 р./50 спр.

1995/ф. Р-1384/Чапельський сільвиконком любимівської волості Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1919–1922 рр./12 спр.

1996/ф. Р-1385/Новоселівський сільський комітет незаможних селян 
петриківського району Дніпропетровської округи/1921–1927 рр./4 спр.

1997/ф. Р-1386/Матеріальна будівельна контора Дніпропетровської 
філії Українського державного будівельного тресту промислового будів-
ництва “Укрпромбут”, м. Дніпропетровськ/180 спр.

1998/ф. Р-1393/Дніпропетровська окружна рада професійних спілок 
(ОРпс), м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./1162 спр.

1999/ф. Р-1394/Дніпропетровська міська рада професійних спілок 
(МРпс)/1930 р./3 спр.

2000/ф. Р-1395/Дніпропетровський окружний відділ професійної 
спілки працівників хімічної промисловості, м. Дніпропетровськ/1925–
1930 рр./158 спр.

2001/ф. Р-1396/Діївський районний виконком Дніпропетровської ок-
руги/1923–1926 рр./562 спр.

2002/ф. Р-1397/Діївський районний комітет селянських товариств 
взаємодопомоги (Райком сТВ) Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./
164 спр.

2003/ф. Р-1398/Начальник І-го району Катеринославської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку/1923–1926 рр./
89 спр.

2004/ф. Р-1399/Діївський районний комітет незаможних селян 
(РайКНс) Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./44 спр.

2005/ф. Р-1400/Діївський народний суд Катеринославської окру-
ги/1923–1924 рр./3 спр.

2006/ф. Р-1401/Діївський районний селянський будинок (райсельбуд), 
с. Діївка Катеринославської округи і губернії/1923–1925 рр./6 спр.

2007/ф. Р-1402/Діївська районна позичково-зональна комісія, с. Дії-
вка Дніпропетровської округи/1922–1927 рр./434 спр.

2008/ф. Р-1403/Місцевий комітет професійної спілки радторгслуж-
бовців Дніпропетровського торговельного колективу “Робітник прилавку” 
(Містком МК), м. Дніпропетровськ/1927–1929 рр./12 спр.
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2009/ф. Р-1404/Катеринославська районна контора Всесоюзного дер-
жавного акціонерного товариства “союзхліб”; Дніпропетровська районна 
контора заготівельно-борошномельного тресту “Укрхліб”/1926–1928 рр./
312 спр.

2010/ф. Р-1405/Дніпропетровська районна контора Всесоюзного дер-
жавного акціонерного товариства “союзхліб”, м. Дніпропетровськ/1928–
1930 рр./150 спр.

2011/ф. Р-1406/Дніпропетровський музично-театральний технікум, 
м. Дніпропетровськ/1918–1930 рр./292 спр.

2012/ф. Р-1407/Дніпропетровський райвиконком Дніпропетровської 
округи, м. Дніпропетровськ/1926–1930 рр./1410 спр.

2013/ф. Р-1408/Дніпропетровське районно-земельне управління (ГзУ), 
м. Дніпропетровськ/1924–1930 рр./78 спр.

2014/ф. Р-1410/Дніпропетровський районний комітет незаможних 
селян (РКНс)/1925–1930 рр./92 спр.

2015/ф. Р-1411/Дніпропетровська районна судо-земельна комісія (суд-
земкомісія), м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./681 спр.

2016/ф. Р-1412/Дніпропетровська районна страхова агенція окружної 
контори державного страхування “Укрдержстрах”/1927–1930 рр./48 спр.

2017/ф. Р-1413/Дніпропетровський районний комітет взаємодопо-
моги (райКВп)/1924–1930 рр./163 спр.

2018/ф. Р-1414/павлоградська контора Дніпропетровської районної 
спілки споживчих товариств “Райспоживспілка”, м. павлоград/1926–
1930 рр./200 спр.

2019/ф. Р-1415/синельниківська база Дніпропетровської районної 
споживспілки, м. синельникове того ж району Дніпропетровської окру-
ги/1926–1930 рр./43 спр.

2020/ф. Р-1416/Йосипівський сільський комітет незаможних селян 
(сільКНс) Карло-Марксівського району Дніпропетровської округи/1923–
1929 рр./12 спр.

2021/ф.Р-1417/Дніпропетровська районна спілка колгоспів та селищ-
них зернових виробничих товариств “Райкоопзерно”/1930–1931 рр./94 спр.

2022/ф. Р-1418/Дніпропетровська заготівельна контора сільсько-
господарського кооперативного центру “Укрсількопцентру”/1930–1932 рр./
207 спр.

2023/ф. Р-1419/Дніпропетровська ковбасна фабрика державного 
торговельно-промислового тресту з торгівлі, експорту та переробки м’ясо-
продуктів “Укрм’ясотрест”/1924–1928 рр./63 спр.

2024/ф. Р-1420/Мелітопольська агенція Дніпропетровської район-
ної контори тресту “Укрм’ясохладобойня”, м. Мелітополь/1924–1928 рр./
49 спр.

2025/ф. Р-1421/павлоградська агенція Катеринославської районної 
контори “Укрм’ясохладобойня”, м. Катеринослав/1923–1926 рр./31 спр.

2026/ф. Р-1422/павлоградська окружна судово-земельна комісія, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1923–1924 рр./5 спр.

2027/ф. Р-1423/Кодацька агенція Катеринославської районної контори 
тресту “Укрм’ясохладобойня”, с. Кодаки Катеринославської округи/1924–
1926 рр./18 спр.
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2028/ф. Р-1424/севастопольський забійний пункт державного тор-
говельно-промислового тресту з торгівлі та переробки м’ясопродуктів 
“Укрм’ясотрест”/1927–1928 рр./3 спр.

2029/ф. Р-1425/Гейківський випасний пункт Дніпропетровської 
районної контори “Укрм’ясотресту”, с. Гейківка/1928 р./4 спр.

2030/ф. Р-1428/Мелітопольська філія Дніпропетровського товариства 
с\г кредиту “сільбанк”/1923–1928 рр./166 спр.

2031/ф. Р-1429/Дніпропетровський окружний відділ професійної 
спілки радянських торговельних службовців (Радторгслуж), м. Дніпро-
петровськ/1925–1930 рр./756 спр.

2032/ф. Р-1430/Відділ праці Олександрійського повітового виконкому 
Херсонської губернії, м. Олександрія/1920 р./2 спр.

2033/ф. Р-1431/Дніпропетровський міський комітет товариства “за 
культуру”, м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./46 спр.

2034/ф. Р-1432/прядівський районний виконавчий комітет Дніпро-
петровської округи/1923–1926 рр./266 спр.

2035/ф. Р-1433/Дніпропетровська районна контора управління з 
комплексного постачання будівельними матеріалами будівництва “Буд-
снаб”/40 спр.

2036/ф. Р-1434/перещепинський районний комітет допомоги дітям 
(КДД), с. перещепине павлоградської округи/1924–1926 рр./4 спр.

2037/ф. Р-1435/петриківська районна кооперативна спілка “Райко-
опспілка”/1930–1931 рр./18 спр.

2038/ф. Р-1436/знаменівський районний селянський будинок, с. зна-
менівка павлоградської округи/1923–1924 рр./32 спр.

2039/ф. Р-1437/Новомосковська районна страхова каса, м. Ново-
московськ Катеринославської губернії/1922–1924 рр./2 спр.

2040/ф. Р-1438/Новомосковський районний відділ соціального забез-
печення (Райсобез) Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./8 спр.

2041/ф. Р-1439/знаменівський районний агроном павлоградської 
округи/1924 р./2 спр.

2042/ф. Р-1440/Фінансовий інспектор Верхньодніпровського район-
ного фінансового відділу, м. Верхньодніпровськ Катеринославської 
округи/1925–1926 рр./4 спр.

2043/ф. Р-1441/Нікопольська районна контора акціонерного това-
риства “село-техніка”, м. Нікополь Катеринославської губернії/1923–
1924 рр./25 спр.

2044/ф. Р-1442/Верхньодніпровський районний земельний відділ, 
м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської округи/1923–1929 рр./31 спр.

2045/ф. Р-1443/покровський волосний виконком Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1921 р./3 спр.

2046/ф. Р-1444/Веселівський сільський революційний комітет (сіль-
ревком) Іванівської волості Гуляйпільського повіту запорізької губер-
нії/1920–1921 рр./5 спр.

2047/ф. Р-1445/Мар’ївський сільвиконком Жданівської волості Но-
вомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./5 спр.

2048/ф. Р-1446/пушкарівська сільрада Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської округи/1921–1929 рр./20 спр.
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2049/ф. Р-1447/Новопідкряжанська сільрада прядівського району 
Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./3 спр.

2050/ф. Р-1448/Юр’ївська сільрада прядівського району Катерино-
славської округи/1924–1926 рр./2 спр.

2051/ф. Р-1449/Олексіївська сільрада Ново-Троїцької волості пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./3 спр.

2052/ф. Р-1450/знаменівська сільрада знаменівського району павло-
градської округи Катеринославської губернії/1919–1924 рр./6 спр.

2053/ф. Р-1451/Магдалинівська сільрада Чаплинського району Кате-
ринославської округи і губернії/1923 р./1 спр.

2054/ф. Р-1452/Булахівська сільрада павлоградського повіту Кате-
ринославської губернії/1922–1923 рр./11 спр.

2055/ф. Р-1453/першотравнева сільрада, с. першотравневе Верхньо-
дніпровського району Дніпропетровської округи/1925–1930 рр./14 спр.

2056/ф. Р-1454/спаська сільрада Новомосковського району Катери-
нославської округи/1923–1924 рр./3 спр.

2057/ф. Р-1455/ликівська сільрада лихівського району Олександрій-
ської округи Катеринославської губернії/1923 р./1 спр.

2058/ф. Р-1456/Верхньодніпровська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Кате-
ринославської округи/1925 р./1 спр.

2059/ф. Р-1457/павлогригорівська сільрада, с. павло-Григорівка Вер-
хньодніпровського району Катеринославської губернії/1925–1926 рр./4 спр.

2060/ф. Р-1458/Дерезоватська сільрада знаменівського району пав-
лоградської округи/1920–1931 рр./10 спр.

2061/ф. Р-1459/Дніпрово-Кам’янська сільрада/1923–1926 рр./12 спр.
2062/ф. Р-1460/плосківська сільрада попельнастівського району 

Кременчуцької округи/1923–1927 рр./26 спр.
2063/ф. Р-1461/Дніпропетровська філія акціонерного товариства з 

підготовки робочої сили та встановленню робіт на підприємствах “Вста-
новлення”/1926–1931 рр./515 спр.

2064/ф. Р-1462/Дніпропетровське відділення “Укртехімпорт”/1925–
1929 рр./21 спр.

2065/ф. Р-1463/Дніпропетровське лісове господарче управління (ліс-
госп) тресту електросількомбінату (ДЕсК)/1929–1931 рр./97 спр.

2066/ф. Р-1464/Контора Дніпропетровської районної філії загот-
зерно, м. Дніпропетровськ/1932 р./14 спр.

2067/ф. Р-1465/Державні млини № 1 та 228 акціонерного товариства 
торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами (хлібо-
продукт), м. Новомосковськ Катеринославської округи/1923–1926 рр./
60 спр.

2068/ф. Р-1466/Агент державного страхування (держстрах) Катери-
нославської округи/4 спр.

2069/ф. Р-1467/страховий агент 7-ї дільниці Кременчуцької окружної 
агенції державного страхування (держстрах), с. ляхівка лихівського району 
Кременчуцької округи/1923–1924 рр./2 спр.

2070/ф. Р-1468/перевіленська хата-читальня, с. перевіленське Но-
вомосковського району Катеринославської округи/1925 р./1 спр.
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2071/ф. Р-1469/залізопрокатний сталеливарний та механічний завод 
ім. Карла Маркса Катеринославського об’єднання металообробної про-
мисловості “Металооб’єднання”, селище Амур-Нижньодніпровськ/1917–
1930 рр./197 спр.

2072/ф. Р-1470/Дніпропетровський спільний комітет професійної 
спілки працівників цементно-керамічної промисловості/1931 р./21 спр.

2073/ф. Р-1471/спільний комітет № 5 професійної спілки праців-
ників освіти, м. Дніпропетровськ/1927–1931 рр./23 спр.

2074/ф. Р-1472/Дніпропетровський лопаточний, вісовой та листопро-
катний завод “спартак” Українського державного тресту масового 
виробництва металовиробів “Укртремас”/1924–1930 рр./36 спр.

2075/ф. Р-1473/Дніпропетровський цинковальний цибарочний завод 
Дніпропетровського управління Об’єднання металообробної промислово-
сті “Металооб’єднання”/1925–1926 рр./1 спр.

2076/ф. Р-1474/Виконавець робіт Дніпропетровського комбінату все-
союзного державного акціонерного товариства “союзхліб”/1928–1931 рр./
144 спр.

2077/ф. Р-1475/Дніпропетровський міський відділ комунального гос-
подарства (Комунгосп), м. Дніпропетровськ/1919–1932 рр./5978 спр.

2078/ф. Р-1476/Дніпропетровська обласна промислова спілка (обл-
промспілка), м. Дніпропетровськ/1932 р./39 спр.

2079/ф. Р-1477/Дніпропетровська районна контора управління 
українського державного торговельно-промислового тресту з торгівлі, екс-
порту та переробки м’ясопродуктів “Укрм’ясотрест”/1921 р./932 спр.

2080/ф. Р-1478/запорізький універсальний магазин № 3 Дніпропет-
ровської промислової кооперативної торгівлі, м. запоріжжя/1932 р./4 спр.

2081/ф. Р-1482/Велико-Токмацький універмаг № 4 облпромкоопторгу, 
с. Великий Токмак того ж району/1931–1932 рр./6 спр.

2082/ф. Р-1483/Гуляйпільський універмаг № 8 облпромкоопторгу, 
м. Гуляй-поле того ж району/1932 р./3 спр.

2083/ф. Р-1484/Молочанський універмаг № 6 облпромкоопторгу, 
с. Молочанськ того ж району/1932 р./3 спр.

2084/ф. Р-1485/Дніпропетровське відділення всесоюзного тресту з 
будівництва заводів на транспорті (Гипрозаводтранс)/433 спр.

2085/ф. Р-1486/Дніпропетровська кінна база Всеукраїнського об’єд-
нання із заготівлі та збуту коней “Укркінь”, м. Дніпропетровськ/1930–
1933 рр./61 спр.

2086/ф. Р-1487/Оргбюро Дніпропетровської міжрайонної спілки про-
мислових кооперативів “промсоюз”/1930–1931 рр./52 спр.

2087/ф. Р-1488/Дніпропетровська міжрайонна промислова спілка 
(міжрайпромспілка), м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./231 спр.

2088/ф. Р-1489/Робітничий факультет при Дніпропетровському інс-
титуті народної освіти (Робфак)/1923–1930 рр./407 спр.

2089/ф. Р-1490/Катеринославська губернська земельна комісія/1918–
1919 рр./25 спр.

2090/ф. Р-1491/Верхньодніпровське повітове правління Катерино-
славської губернії/1920–1923 рр./82 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

241

2091/ф. Р-1492/паньківське лісництво, с. паньківка Новомосковсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1919 р./17 спр.

2092/ф. Р-1493/синельниківська районна контора Українського тре-
сту сільськогосподарського будівництва (Укрсільгоспбуд), м. синельникове 
Дніпропетровської області/1931–1933 рр./26 спр.

2093/ф. Р-1494/Дніпропетровська районна будівельна контора Укра-
їнського державного тресту сільськогосподарського будівництва (Укр-
сільгоспбуд), м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./96 спр.

2094/ф. Р-1495/Дніпропетровська районна спілка виробничо-трудової 
кооперації інвалідів “Райколгоспілка”, м. Дніпропетровськ/1926–1934 рр./
301 спр.

2095/ф. Р-1496/Дніпропетровський 4-й державний трест сільськогос-
подарського будівництва “Укрсільгоспбудоб’єднання”, м. Дніпропетровськ/
53 спр.

2096/ф. Р-1497/Дніпропетровська база державного будівельного тре-
сту промиcлового будівництва “Укрпромбуд”, м. Дніпропетровськ/1931–
1933 рр./38 спр.

2097/ф. Р-1498/Районна будівельна контора “Жилдорбуд”, м. Дніпро-
петровськ/1931–1933 рр./1322 спр.

2098/ф. Р-1499/Дніпропетровська міжрайонна контора Всесоюз-
ного державного об’єднання кормової промисловості та кормової справи 
“союзпромкорм”, м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./188 спр.

2099/ф. Р-1500/Дніпропетровська міжрайонна спілка промислових 
кооперативів мінералообробних та будівельних промислів “союзпром-
мінералсоюз”, м. Дніпропетровськ/1931–1933 рр./66 спр.

2100/ф. Р-1501/Дніпропетровська обласна контора із заготовлі та 
переробки експортної сировини (заготекспорт), м. Дніпропетровськ/1932–
1933 рр./166 спр.

2101/ф. Р-1502/підгороднянська філія обласної контори Дніпропет-
ровського торгу (Облдніпроторг), с. підгородне Дніпропетровської міської 
ради/1933 р./1 спр.

2102/ф. Р-1503/Мелітопольська контора роздрібної торгівлі Дніпро-
петровського промислового кооперативного торгу “Облпромкоопторг”, 
м. Мелітополь/1931–1932 рр./20 спр.

2103/ф. Р-1504/Дніпропетровська обласна контора промислово-
кооперативної торгівлі “Облпромконтора”, м. Дніпропетровськ/1931–
1933 рр./74 спр.

2104/ф. Р-1505/Дніпропетровський окружний відділ професійної 
спілки будівельників, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./886 спр.

2105/ф. Р-1506/Дніпропетровський міський комітет професійної 
спілки працівників освіти (Робос), м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./
161 спр.

2106/ф. Р-1507/петриківська районна заготівельна контора україн-
ського сільського кооперативного центру “Укрсількоопцентр” Дніпро-
петровської області/1931–1932 рр./64 спр.

2107/ф. Р-1508/Дніпропетровська районна садово-городня коопера-
тивна спілка “Райсадогородкоопспілка”, м. Дніпропетровськ/1930–1931 рр./
13 спр.
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2108/ф. Р-1509/Горіхівська районна колгоспна спілка (райколгосп-
спілка)/1932 р./7 спр.

2109/ф. Р-1510/Васильківська районна промислова рада (Райпром-
рада), с. Васильківка Васильківського району/1930–1931 рр./9 спр.

2110/ф. Р-1511/перещепинський районний комітет міжнародної спі-
лки допомоги борцям революції, с. перещепине Дніпропетровської ок-
руги/1927–1928 рр./2 спр.

2111/ф. Р-1512/Якимівська районна контора “Укрплодколгосп-
центру”, с. Якимівка Дніпропетровської області/1932 р./1 спр.

2112/ф. Р-1513/Дніпропетровська обласна контора “Укрплодокол-
госпцентру” Українського садово-виноградного, ягідного та городничного 
центру колгоспів, м. Дніпропетровськ/1932 р./228 спр.

2113/ф. Р-1514/Дніпропетровська районна контора роздрібної торгі-
влі українського плодово-кооперативного центру/1932 р./20 спр.

2114/ф. Р-1515/Криворізька районна контора “Укрплодоколгосп-
центру”, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області/1932 р./4 спр.

2115/ф. Р-1516/Дніпропетровський завод комбінованих кормів Все-
союзного державного об’єднання “союзпромкорм”, м. Дніпропетров-
ськ/1932–1933 рр./15 спр.

2116/ф. Р-1517/Домотканська сільрада Верхньодніпровського ра-
йону/1920–1921 рр./14 спр.

2117/ф. Р-1524/Дніпропетровський інститут підвищення кваліфікації 
господарників та інженерно-технічних робітників/1934–1940 рр./234 спр.

2118/ф. Р-1525/Дніпропетровський державний трест будівельного 
транспорту “Будтранстрест”, м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./63 спр.

2119/ф. Р-1526/Дніпропетровське місцеве архівне управління (Міс-
цевархів)/1931–1932 рр./37 спр.

2120/ф. Р-1527/Дніпропетровський крайовий історичний архів 
(Крайарх)/1926–1932 рр./78 спр.

2121/ф. Р-1528/Дніпропетровська обласна контора кооперативної 
грабарсько-транспортної артілі “правобережний грабарь”/1930–1933 рр./
178 спр.

2122/ф. Р-1529/Дротяно-цвяховий та металоткацький трест держав-
ного республіканського об’єднання металообробної промисловості “Укр-
мето”, м. Дніпропетровськ/1930–1934 рр./504 спр.

2123/ф. Р-1530/26-й лісовий завод “Укрдерев” Української лісової 
промисловості “Укрліс”/1931–1934 рр./17 спр.

2124/ф. Р-1531/Дніпропетровська обласна контора тресту постачан-
ня “Облжиртресту”, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./149 спр.

2125/ф. Р-1532/Дніпрпопетровський обласний трест із заготівлі 
та переробки овочів Всеукраїнського об’єднання “Укрплодоовоч”/1931–
1934 рр./796 спр.

2126/ф. Р-1533/Дніпропетровська обласна контора Всеукраїнського 
тресту з постачання та виготовлення тари для плодоовочевої промисло-
вості та торгівлі “союзплодоовочтара”/1933 р./48 спр.

2127/ф. Р-1534/Дніпропетровський обласний трест боротьби із 
шкідниками (ТБШ)/1930–1934 рр./122 спр.



 Державний архів Дніпропетровської області

243

2128/ф. Р-1535/Дніпропетровське обласне управління конярства 
“Облкінукр”, м. Дніпропетровськ/1933–1934 рр./12 спр.

2129/ф. Р-1536/Дніпропетровська обласна філія Всесоюзного акцій-
ного товариства машинно-тракторних станцій/1932–1934 рр./590 спр.

2130/ф. Р-1537/Дніпропетровська обласна контора “Інкубаторптахо-
центру” м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./142 спр.

2131/ф. Р-1538/Дніпропетровське обласне управління овочевих та 
картопляних машинно-тракторних станцій (МТс) “Обловочетрактор” Нар-
комземсправ УРсР/119 спр.

2132/ф. Р-1539/Катеринославське губернське товариство ружейного і 
псового полювання та рибальства/1920–1921 рр./6 спр. 

2133/ф. Р-1540/Катеринославська губернська спілка мисливців та 
рибалок, м. Катеринослав/1920–1923 рр./52 спр.

2134/ф. Р-1541/Мало-Михайлівський волвиконком Гуляйпільського 
повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./11 спр.

2135/ф. Р-1542/Уповноважений центральної ради Всеукраїнського 
союзу мисливців та рибалок, м. Катеринослав/1923–1924 рр./22 спр.

2136/ф. Р-1543/Катеринославська телефонна мережа Катеринослав-
ського поштово-телеграфного округу, м. Катеринослав/1917–1925 рр./
661 спр.

2137/ф. Р-1544/павлоградський повітовий комітет незаможних селян 
(КНс) Катеринославської губернії/1920–1923 рр./128 спр.

2138/ф. Р-1545/Новомосковський повітовий комітет незаможних 
селян (КНс) Катеринославської губернії/1920–1923 рр./179 спр.

2139/ф. Р-1546/павлоградський повітовий відділ спілки робітни-
ків та рибалок, м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр./
13 спр.

2140/ф. Р-1547/Новомосковське повітове відділення народного ко-
місаріату робітничо-селянської інспекції (РсІ) Катеринославської гу-
бернії/1921 р./11 спр.

2141/ф. Р-1548/Дніпропетровський окружний відділ Всеукраїнської 
спілки мисливців та рибалок, м. Дніпропетровськ/1923–1931 рр./350 спр.

2142/ф. Р-1549/павлоградський повітовий комітет незаможних селян/
1923–1926 рр./97 спр.

2143/ф. Р-1550/Дніпропетровський повітовий комітет незаможних 
селян (КНс)/1923–1930 рр./214 спр.

2144/ф.Р-1551/Дніпропетровська обласна кооперативна спілка мис-
ливців та рибалок/1932–1933 рр./272 спр.

2145/ф. Р-1552/Дніпропетровська обласна ліквідаційна комісія 
Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок, м. Дніпропетровськ/1932–
1934 рр./19 спр.

2146/ф. Р-1553/Уповноважений по Дніпропетровській області укра-
їнського вівчарного колгоспного центру “Укрвівчарколгоспцентр”, м. Дні-
пропетровськ/1932 р./1 спр.

2147/ф. Р-1554/запорізький заготівельний пункт Дніпропетровської 
обласної контори “заготекспорт”/1938 р./9 спр.
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2148/ф. Р-1555/Мелітопольська міжрайонна агенція “заготекспорт” 
Дніпропетровської області/22 спр.

2149/ф. Р-1557/Дніпропетровський газетний технікум, м. Дніпропет-
ровськ/1933–1934 рр./47 спр.

2150/ф. Р-1558/павлоградський райвиконком, м. павлоград Дніпро-
петровської округи/1923–1928 рр./200 спр.

2151/ф. Р-1559/Дніпропетровська трудова артіль цукрово-пряничного 
виробництва “Трудовик” Дніпропетровської спілки промислової коопера-
ції/1925–1927 рр./1 спр.

2152/ф. Р-1560/попельнастівський районний комітет незаможних се-
лян, с. попельне Кременчуцької округи/1926–1928 рр./10 спр.

2153/ф. Р-1561/петриківський райком незаможних селян (КНс)/1923–
1931 рр./49 спр.

2154/ф. Р-1562/Васильківський райком незаможних селян (КНс) Дні-
пропетровської області/1923–1933 рр./324 спр.

2155/ф. Р-1563/павлоградський райком незаможних селян (КНс) 
Дніпропетровської області/1923–1931 рр./160 спр.

2156/ф. Р-1564/Верхньодніпровський райком незаможних селян 
(КНс) Дніпропетровської області/1923–1932 рр./158 спр.

2157/ф. Р-1565/Юр’ївський райком незаможних селян (КНс) Дніпро-
петровської округи/1923–1930 рр./87 спр.

2158/ф. Р-1566/Новомосковський райком незаможних селян (КНс) 
Дніпропетровської області/1923–1932 рр./218 спр.

2159/ф. Р-1567/прядівський райком незаможних селян (КНс) Дні-
пропетровської округи/1920–1926 рр./34 спр.

2160/ф. Р-1568/лихівський райком незаможних селян (КНс) Дніпро-
петровської області/1923–1932 рр./70 спр.

2161/ф. Р-1569/Царичанський райком незаможних селян (КНс) Дні-
пропетровської округи/1923–1930 рр./44 спр.

2162/ф. Р-1570/петропавлівський райком незаможних селян (КНс)/
1923–1931 рр./76 спр.

2163/ф. Р-1571/Куцеволівський райком незаможних селян (КНс), 
с. Куцеволівка Кременчуцької округи/1928–1930 рр./37 спр.

2164/ф. Р-1572/солонянський райком незаможних селян (КНс) 
Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./71 спр.

2165/ф. Р-1573/солонянський райвиконком Дніпропетровської обла-
сті/1923–1932 рр./130 спр.

2166/ф. Р-1574/Новомосковський райком взаємодопомоги Дніпро-
петровської округи/1923–1926 рр./26 спр.

2167/ф. Р-1575/перещепинське районне селянське товариство взає-
модопомоги, с. перещепине павлоградської округи/1923–1926 рр./48 спр.

2168/ф. Р-1576/солонянський райком взаємодопомоги, с. солоне 
цього ж району Катеринославської округи/1924–1926 рр./10 спр.

2169/ф. Р-1577/Григорівський райком селянських товариств взаємо-
допомоги Дніпропетровської округи/1925–1926 рр./21 спр.

2170/ф. Р-1578/Єлисавето-Кам’янський райком взаємодопомоги Ка-
теринославської округи та губернії/1923 р./1 спр.
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2171/ф. Р-1579/синельниківське районне податкове бюро Катерино-
славської губернії/1922 р./1 спр.

2172/ф. Р-1580/Дніпропетровський райком професійної спілки буді-
вельників/1930–1931 рр./97 спр.

2173/ф. Р-1581/солонянський районний відділ робітничо-селянсь-
кої інспекції, с. солоне солонянського району Дніпропетровської обла-
сті/1931–1932 рр./46 спр.

2174/ф. Р-1582/Магдалинівська районна особова продовольча комісія 
(Райпродком) Катеринославської губернії/1921–1922 рр./8 спр.

2175/ф. Р-1583/солонянський райком міжнародної організації допо-
моги борцям революції, с. солоне Дніпропетровської області/1927–
1933 рр./6 спр.

2176/ф. Р-1584/Дніпропетровська міжрайонна кооперативна спілка 
мисливців та рибалок, м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./52 спр.

2177/ф. Р-1585/Катеринославський районний відділ спілки мислив-
ців та рибалок, м. Катеринослав/1922–1923 рр./11 спр.

2178/ф. Р-1586/павлоградська районна рада Дніпропетровського ок-
ружного відділу Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок, м. павло-
град/1925–1930 рр./13 спр.

2179/ф. Р-1587/Єлизаветівський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./2 спр.

2180/ф. Р-1588/Шульгівський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922 р./2 спр.

2181/ф. Р-1589/Ново-Троїцький волосний комітет незаможних селян 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922 р./2 спр.

2182/ф. Р-1590/Новомосковський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./8 спр.

2183/ф. Р-1591/павлоградський волосний комітет незаможних селян 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./19 спр.

2184/ф. Р-1592/Вольнянський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1923 р./2 спр.

2185/ф. Р-1593/Юр’ївський волосний комітет незаможних селян 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922р./5 спр.

2186/ф. Р-1594/Новопідкряжанський волосний комітет незаможних 
селян Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./
7 спр.

2187/ф. Р-1595/прядівський волосний комітет незаможних селян 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922 р./2спр.

2188/ф. Р-1596/Богодарівський волосний комітет незаможних селян 
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./
5спр.

2189/ф. Р-1597/Микольський сільський комітет незаможних селян, 
солонянського району Дніпропетровської округи/1920–1929 рр./38 спр.

2190/ф. Р-1598/сурсько-Михайлівський сільський комітет незаможних 
селян Кам’янського району Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./
12 спр.

2191/ф. Р-1599/Григорівський сільський комітет незаможних селян 
солонянського району Дніпропетровської округи/1930 р./6 спр.
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2192/ф. Р-1600 Вовнигський сільський комітет незаможних селян 
солонянського району Дніпропетровської області/1927–1931рр./4 спр.

2193/ф. Р-1601/павлівський сільський комітет незаможних селян 
солонянського району Дніпропетровської області/1928–1933 рр./4спр.

2194/ф. Р-1602/Наталівський сільський комітет незаможних селян 
солонянського району Дніпропетровської області/1930–1932 рр./1 спр.

2195/ф. Р-1603/Червоно-Маянський сільський комітет незаможних 
селян солонянського району Дніпропетровської області/1930–1933 рр./
2 спр.

2196/ф. Р-1604/першотравенський сільський комітет незаможних 
селян Верхньодніпровського району Дніпропетровської області/1924–
1929 рр./6 спр.

2197/ф. Р-1605/Миколаївський сільський комітет незаможних селян 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської округи/1929–1930 рр./
1 спр.

2198/ф. Р-1606/Царичанський сільський комітет незаможних селян, 
с. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської округи/1921–
1930 рр./37 спр.

2199/ф. Р-1607/Ново-Олександрівський сільський комітет незамож-
них селян Верхньодніпровського району/1923–1931 рр./15 спр.

2200/ф. Р-1608/Ганнівський сільський комітет незаможних селян 
лихівського району/1924–1931 рр./20 спр.

2201/ф. Р-1609/Калужинський сільський комітет незаможних селян, 
с. Калужине лихівського району/1923–1931 рр./51 спр.

2202/ф. Р-1610/Мишурино-Різький сільський комітет незаможних 
селян, с. Мишурин Ріг лихівського району/1926–1932 рр./28 спр.

2203/ф. Р-1611/Юр’ївський сільський комітет незаможних селян 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1922 р./1 спр.

2204/ф. Р-1612/Дмухайлівський сільський комітет незаможних селян 
Нехворощанського району Красногвардійської округи павлоградської гу-
бернії/1923 р./1 спр.

2205/ф. Р-1613/Горянівський сільський комітет незаможних селян 
Дніпропетровської міської ради/1925–1932 рр./22 спр.

2206/ф. Р-1614/лихівський сільський комітет незаможних селян 
лихівського району Олександрівської округи Катеринославської губернії/
1923 р./1 спр.

2207/ф. Р-1615/лоцмано-Кам’янський сільський комітет незаможних 
селян, с. лоцмано-Кам’янка Дніпропетровського району/1930–1931 рр./
1 спр.

2208/ф. Р-1616/Губініхсько-Хуторський сільський комітет неза-
можних селян Новомосковського району Дніпропетровської округи/1921–
1928 рр./27 спр.

2209/ф. Р-1617/Веселівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району Дніпропетровської області/1927–1932 рр./9 спр.

2210/ф. Р-1618/Успенський сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району Дніпропетровської області/1926–1932 рр./2 спр.

2211/ф. Р-1619/Всесвятський сільський комітет незаможних селян 
перещепинського району павлоградської округи/1924–1925 рр./7 спр.
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2212/ф. Р-1620/Троїцький сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району/1921–1931 рр./14 спр.

2213/ф. Р-1621/лиманський сільський комітет незаможних селян 
Новомосковського району Дніпропетровської округи/1924–1928 рр./22 спр.

2214/ф. Р-1622/підпільнянський сільський комітет незаможних се-
лян Новомосковського району Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./
15 спр.

2215/ф. Р-1623/Дерезоватівський сільський комітет незаможних се-
лян Новомосковського району Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./
10 спр.

2216/ф. Р-1624/заполичанський сільський комітет незаможних селян, 
с. заполички лихівського району Кременчуцької округи/1926–1928 рр./
5 спр.

2217/ф. Р-1625/Ровенський сільський комітет незаможних селян 
лихівського району/1923–1931 рр./18 спр.

2218/ф. Р-1626/Краснянський сільський комітет незаможних селян 
Верхньодніпровського району Катеринославської округи та губернії/1923–
1924 рр./11 спр.

2219/ф. Р-1627/павло-Григорівський сільський комітет незаможних 
селян, с. павло-Григорівка Верхньодніпровського району Дніпропетровсь-
кої округи/1926–1930 рр./13 спр.

2220/ф.Р-1628/Бородаївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської обла-
сті/1925–1931 рр./6 спр.

2221/ф. Р-1629/Мар’ївський сільський комітет незаможних селян 
Троїцького району Олександрівської округи Катеринославської губер-
нії/1923–1924 рр./1 спр.

2222/ф. Р-1630/Український сільський комітет незаможних селян 
Межівського району Дніпропетровської округи/1925–1930 рр./21 спр.

2223/ф. Р-1631/Олександрівський сільський комітет незаможних се-
лян петропавлівського району павлоградської округи/1924–1925 рр./2 спр.

2224/ф. Р-1632/Брагінівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району/1926–1931 рр./13 спр.

2225/ф. Р-1633/Катеринівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району Дніпропетровської області/1930–1932 рр./2 спр.

2226/ф. Р-1634/Ново-Троїцький сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району Дніпропетровської округи/1928–1929 рр./2 спр.

2227/ф. Р-1635/Ново-павлівський сільський комітет незаможних 
селян Межівського району Дніпропетровської області/1923–1932 рр./5 спр.

2228/ф. Р-1636/Гаврилівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району/1923–1931 рр./14 спр.

2229/ф. Р-1637/Російський сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району Дніпропетровської округи/1926–1929 рр./7 спр.

2230/ф. Р-1638/Ново-підгороднянський сільський комітет незамож-
них селян Межівського району Дніпропетровської округи/1924–1929 рр./
11 спр.

2231/ф. Р-1639/підгороднянський сільський комітет незаможних 
селян Межівського району Дніпропетровської округи/1925–1932 рр./6 спр.
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2232/ф. Р-1640/поповський сільський комітет незаможних селян 
Єлисаветівської волості Новомосковського повіту Катеринославської гу-
бернії/1921–1923 рр./2 спр.

2233/ф. Р-1641/Дубовиківський сільський комітет незаможних селян 
Васильківського району Дніпропетровської округи/1927–1928 рр./1 спр.

2234/ф. Р-1642/Єлисаветівський сільський комітет незаможних селян 
петриківського району Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./10 спр.

2235/ф. Р-1643/Всесвятський сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району/1927–1931 рр./5 спр.

2236/ф. Р-1644/Василівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району Дніпропетровської округи/1925–1927 рр./6 спр.

2237/ф. Р-1645/Іванівський сільський комітет незаможних селян пе-
тропавлівського району/1924–1930 рр./8 спр.

2238/ф. Р-1646/Григорівський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району Дніпропетровської округи/1928–1929 рр./1 спр.

2239/ф. Р-1647/Вознесенський сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району/1924–1931 рр./6 спр.

2240/ф. Р-1648/петриківський сільський комітет незаможних селян 
петропавлівського району Дніпропетровської округи/1922–1930 рр./3 спр.

2241/ф. Р-1649/слов’янський сільський комітет незаможних селян 
Межівського району/1921–1931 рр./24 спр.

2242/ф. Р-1650/Богдано-Вербський сільський комітет незаможних 
селян Межівського району Дніпропетровської округи/1928–1932 рр./2 спр.

2243/ф. Р-1651/Ново-Олександрівський сільський комітет взаємодо-
помоги Верхньодніпровського району Катеринославської округи та губер-
нії/1923–1924 рр./3 спр.

2244/ф. Р-1652/павлоградський сільський комітет незаможних се-
лян, м. павлоград Катеринославської губернії/5 спр.

2245/ф. Р-1653/Китайгородський сільський комітет незаможних 
селян Царичанського району Дніпропетровської округи/1924–1926 рр./
2 спр.

2246/ф. Р-1654/Ново-Григор’ївський сільський комітет незаможних 
селян Межівського району Дніпропетровської області/1924–1933 рр./8 спр.

2247/ф. Р-1655/Бородаєво-Хуторський сільський комітет незаможних 
селян Верхньодніпровського району Дніпропетровської області/1922–
1932 рр./27 спр.

2248/ф. Р-1656/Нетесівський сільський комітет незаможних селян 
Царичанського району Дніпропетровської округи/1927 р./2 спр.

2249/ф. Р-1657/Аульський сільський комітет незаможних селян, 
с. Аули Кам’янського району Дніпропетровської округи/12 спр.

2250/ф. Р-1658/Чернявщинський сільський комітет незаможних се-
лян Юр’ївського району Дніпропетровської області/1931 р./2 спр.

2251/ф. Р-1659/попово-Балівський сільський комітет незаможних 
селян Єлисавето-Кам’янського району Дніпропетровської округи/1923–
1925 рр./2 спр.

2252/ф. Р-1660/сорочанський сільський комітет незаможних селян, 
с. сорочине петриківського району Катеринославської округи/1925–
1926 рр./1 спр.
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2253/ф. Р-1661/Ново-Андріївський сільський комітет незаможних 
селян Васильківського району Дніпропетровської округи/1925–1930 рр./
15 спр.

2254/ф. Р-1662/Курилівський сільський комітет незаможних селян 
Єлисавето-Кам’янського району Катеринославської округи/1925 р./1 спр.

2255/ф. Р-1663/Кондратівський сільський комітет незаможних селян 
Юр’ївського району Дніпропетровської округи/1929–1931 рр./7 спр.

2256/ф. Р-1664/Ново-Григор’ївський сільський комітет незаможних 
селян павлоградського району Дніпропетровської округи/1924–1929 рр./
10 спр.

2257/ф. Р-1665/Карабинівський сільський комітет незаможних селян 
павлоградського району Дніпропетровської області/1923–1932 рр./32 спр.

2258/ф. Р-1666/Богданівський сільський комітет незаможних селян 
павлоградського району Дніпропетровської округи/1928–1930 рр./3 спр.

2259/ф. Р-1667/Вольно-Хуторський сільський комітет взаємодопомоги 
Верхньодніпровського району Катеринославської округи та губернії/1923–
1924 рр./3 спр.

2260/ф. Р-1668/Благовіщенський сільський комітет взаємодопомоги 
Криничанського району Катеринославської округи та губернії/1923 р./
1 спр.

2261/ф. Р-1669/слов’янський сільський комітет взаємодопомоги 
Межівського району павлоградської округи Катеринославської губернії/
1923 р./1 спр.

2262/ф. Р-1670/Миколаївське сільське товариство взаємодопомоги, 
с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської округи/1925 р./
1 спр.

2263/ф. Р-1671/подольнянський сільський комітет взаємодопомоги 
Новомосковського району Катеринославської округи та губернії/1923 р./
1 спр.

2264/ф. Р-1672/Могилівський сільський комітет взаємодопомоги 
Царичанського району Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./24 спр.

2265/ф. Р-1673/Дерезоватівський сільський комітет взаємодопомоги 
Новомосковського району Катеринославської округи та губернії/1923 р./
2 спр.

2266/ф. Р-1674/Краснянський сільський комітет взаємодопомоги 
Верхньодніпровського району Катеринославської округи/1924–1925 рр./
3 спр.

2267/ф. Р-1675/Домотканський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Домоткань Дніпропетровського району Катеринославської округи/1923–
1925 рр./3 спр.

2268/ф. Р-1676/Ново-Григорівський сільський комітет взаємодопо-
моги Верхньодніпровського району Дніпропетровської округи та губер-
нії/1923 р./1 спр.

2269/ф. Р-1677/Калуженський сільський комітет взаємодопомоги 
лихівського району Олександрівської округи Катеринославської губер-
нії/1923 р./1 спр.
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2270/ф. Р-1678/прядівська сільрада Царичанського району Дніпро-
петровської округи/1923–1930 рр./7 спр.

2271/ф. Р-1679/Васильківський сільвиконком Васильківської волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./13 спр.

2272/ф. Р-1680/Миколаївська сільрада Новомосковського району 
Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./81 спр.

2273/ф. Р-1681/заорелянська сільрада, с. заорельне Царичанського 
району Дніпропетровської округи/1927 р./32 спр.

2274/ф. Р-1682/Микольська сільрада солонянського району Дніпро-
петровської округи/1927 р./1 спр.

2275/ф. Р-1683/синельниківський пороховий завод акціонерного 
товариства південноросійського порохового заводу, м. синельникове 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1917–1922 рр./10 спр.

2276/ф. Р-1684/Дніпропетровський історичний архів (Облістархів)/1932–
1938 рр./1522 спр.

2277/ф. Р-1685/Катеринославський губернський союз землемірів, 
м. Катеринослав/1917–1921 рр./14 спр.

2278/ф. Р-1686/Державний чавуно-ливарний та ремонтний завод 
ім. леніна металообробної промисловості масового виробництва “Метало-
комбінат”, м. Дніпропетровськ/1926–1927 рр./16 спр.

2279/ф. Р-1687/Відділ гідрологічних досліджень нижнього Дні-
пра/1927–1932 рр./163 спр.

2280/ф. Р-1688/Нижньодніпровський завод ім. Красіна з виробництва 
скла Дніпропетровського хімічного комбінату/1926–1927 рр./63 спр.

2281/ф. Р-1689/Дніпропетровська філія Всеукраїнської контори 
механізації будівельних робіт об’єднання “Укрмеханізація”, м. Дніпро-
петровськ/1931–1933 рр./187 спр.

2282/ф. Р-1690/Дніпропетровська промислово-кооперативна артіль 
“Більшовик” Дніпропетровського союзу промислової кооперації (пром-
союз)/1924–1928 рр./21 спр.

2283/ф. Р-1691/Катеринославська трудова артіль кондитерського ви-
робництва “Дніпрокондитер”/16 спр.

2284/ф. Р-1692/Дніпропетровський обласний комітет (обком) про-
фесійної спілки робітників машинобудування/1931–1933 рр./258 спр.

2285/ф. Р-1693/Дніпропетровська обласна рада товариства “за ово-
лодіння технікою” (зОТ), м. Дніпропетровськ/77 спр.

2286/ф. Р-1694/Дніпропетровський обласний комітет (обком) профе-
сійної спілки працівників освіти, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./
793 спр.  

2287/ф. Р-1695/Дніпропетровський обласний комітет (обком) про-
фесійної спілки працівників борошно-млинно-хлібопекарської проми-
словості, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./150 спр.

2288/ф. Р-1696/Уповноважений Центральної контрольної комісії 
Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції по Дніпропетровсь-
кій області, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./3521 спр.

2289/ф. Р-1697/Новомосковський педагогічний інститут, м. Ново-
московськ/1930–1935 рр./123 спр.
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2290/ф. Р-1698/Дніпропетровські курси з підготовки та перепідго-
товки викладачів соціально-економічних дисциплін вузів/1932–1933 рр./
4 спр.

2291/ф. Р-1699/Катеринославський український соціально-економіч-
ний політехнікум/1920 р./1 спр.

2292/ф. Р-1700/Уповноважений Дніпропетровської науково-техніч-
ної станції народного комісаріату харчової промисловості, м. Дніпропет-
ровськ/1934 р./11 спр.

2293/ф. Р-1701/Новомосковські 8-місячні педагогічні курси, м. Ново-
московськ Дніпропетровської області/1933–1934 рр./51 спр.

2294/ф. Р-1702/попельнастівський райвиконком Кременчуцької округи/
2 спр.

2295/ф. Р-1703/Криничанський райвиконком (РВК) Катеринослав-
ської округи та губернії/1926 р./1 спр.

2296/ф. Р-1704/лихівський райвиконком, с. лихівка Дніпропетров-
ської області/1923–1930 рр./43 спр.

2297/ф. Р-1705/Районне планове бюро петриківського райвиконкому 
“Райпланбюро”, с. петриківка Дніпропетровської області/1930 р./46 спр.

2298/ф. Р-1706/петриківський районий відділ комунального госпо-
дарства петриківського райвиконкому, с. пушкарівка Дніпропетровської 
області/1922–1931 рр./28 спр. 

2299/ф. Р-1707/Торговий відділ петриківського райвиконкому/1930–
1931 рр./12 спр.

2300/ф. Р-1708/петриківська районна рада професійних спілок (Рай-
профрада) Дніпропетровської області, с. петриківка/1930–1933 рр./33 спр.

2301/ф. Р-1709/петриківський райком профспілки радянських тор-
говельних службовців (Радторгслуж), с. петриківка Дніпропетровської 
округи/1926–1930 рр./21 спр.

2302/ф. Р-1710/петриківський райком профспілки робітників коопе-
рації та державної торгівлі Дніпропетровської області/1931–1937 рр./6 спр.

2303/ф. Р-1711/Відділ праці петриківського райвиконкому/1929–
1933 рр./62 спр.

2304/ф. Р-1712/петриківська районна комісія Дніпропетровської 
округи з врегулювання суперечок між наймитами та наймачами/1925–1929 рр./
47 спр.

2305/ф. Р-1713/петриківський районний комітет взаємодопомоги, 
с. петриківка петриківського району Катеринославської округи/1923–
1931 рр./46 спр.

2306/ф. Р-1714/петриківська районна інспектура соціального забез-
печення, с. петриківка Дніпропетровської області/1924–1933 рр./35 спр.

2307/ф. Р-1715/Начальник ІІ-го району Катеринославської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції та карного розшуку, с. петриківка 
Катеринославської губернії/1924 р./10 спр.

2308/ф. Р-1716/петриківська районна колгоспна спілка (Райколгосп-
спілка) с. петриківка Дніпропетровської області/1930–1933 рр./210 спр.

2309/ф. Р-1717/петриківська інспектура народно-господарчого обліку 
петриківського району Дніпропетровської області/1931–1933 рр./57 спр.
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2310/ф. Р-1718/петриківський районний відділ народної освіти Дні-
пропетровської округи/1923–1932 рр./179 спр.

2311/ф. Р-1719/Кам’янський районний відділ народної освіти, 
с. Кам’янка Катеринославського повіту та губернії/1921 р./2 спр.

2312/ф. Р-1720/петриківський районний земельний відділ Дніпро-
петровської області/1923 р./512 спр.

2313/ф. Р-1721/Новомосковське районне земельне управління, м. Но-
вомосковськ/1922–1926 рр./52 спр.

2314/ф. Р-1722/Могилевське районне земельне управління, с. Моги-
лів Катеринославської округи/1925 р./1 спр.

2315/ф. Р-1723/завідуючий синельниковським районом державних 
земель та майна, м. синельникове павлоградської округи Катеринослав-
ської губернії/1923–1924 рр./8 спр.

2316/ф. Р-1724/петриківське районне товариство “Друзі дітей”, 
с. петриківка Дніпропетровської округи/1927–1929 рр./7 спр.

2317/ф. Р-1725/петриківська районна земельно-судова комісія Дні-
пропетровської округи/1923–1929 рр./1474 спр.

2318/ф. Р-1726/Новомосковська районна судово-земельна комісія 
Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./629 спр.

2319/ф. Р-1727/Царичанський районний фінансовий агент Кобеля-
цького повіту полтавської округи/1922–1925 рр./7 спр.

2320/ф. Р-1728/петриківський районний агент Дніпропетровської 
контори державного страхування (держстрах)/1922–1929 рр./65 спр.

2321/ф. Р-1729/перещепинський районний селянський будинок 
(райсельбуд), с. перещепине павлоградської округи Катеринославської 
губернії/1923 р./8 спр.

2322/ф. Р-1730/петриківський районний відділ постачання (рай-
постач) Дніпропетровської області/1932–1933 рр./88 спр.

2323/ф. Р-1731/Новопокровський волвиконком Катеринославської 
губернії/1920–1921 рр./3 спр.

2324/ф. Р-1732/Новомосковський волвиконком Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./78 спр.

2325/ф. Р-1733/преображенський сільвиконком Троїцької волості 
павлоградського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 р./10 спр.

2326/ф. Р-1734/сотничанський сільвиконком Єлисаветівської волості 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./2 спр.

2327/ф.Р-1735/поповська сільрада Єлисавето-Кам’янського району 
Катеринославської округи та губернії/1920–1921 рр./8 спр.

2328/ф. Р-1736/лиманський сільський комітет селянського това-
риства взаємодопомоги Новомосковського району Дніпропетровської 
округи/1925–1926 рр./4 спр.

2329/ф. Р-1737/петриківська сільрада петриківського району Дніпро-
петровської округи/1925–1930 рр./7 спр.

2330/ф. Р-1738/Губиниська сільрада Новомосковського району/1931 р./
1 спр.

2331/ф. Р-1739/Орловщанська сільрада Новомосковського району 
Дніпропетровської округи/1927–1928 рр./1 спр.
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2332/ф. Р-1740/Куроїдівська сільрада Новомосковського району Ка-
теринославської округи та губернії/1920–1923 рр./2 спр.

2333/ф. Р-1741/левенцівська сільрада Новомосковського району/1930–
1931 рр./2 спр.

2334/ф. Р-1742/Губинисько-Хутірська сільрада Дніпропетровської 
округи/1922–1927 рр./76 спр.

2335/ф. Р-1743/Бородаївська сільрада Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської округи/1920–1929 рр./7 спр.

2336/ф. Р-1744/Михайлівська сільрада перещепинського району Дні-
пропетровської округи/1923–1926 рр./18 спр.

2337/ф. Р-1745/сорочинська сільрада петриківського району Дніпро-
петровської округи/1923–1929 рр./12 спр.

2338/ф. Р-1746/Миколаївська сільрада петриківського району Дні-
пропетровської округи/1923–1930 рр./13 спр.

2339/ф. Р-1747/паньківська сільрада петриківського району Катери-
нославської округи і губернії/1923–1926 рр./20 спр.

2340/ф. Р-1748/Хуторська сільрада петриківського району Дніпро-
петровської області/1926–1932 рр./53 спр.

2341/ф. Р-1749/Шульгівська сільрада петриківського району/1923–
1931 рр./88 спр.

2342/ф. Р-1750/лобайківська сільрада петропавлівського району/1926
–1931 рр./35 спр.

2343/ф. Р-1751/Червоно-партизанська сільрада петриківського райо-
ну/1931 р./1 спр.

2344/ф. Р-1752/Курилівська сільрада петриківського району/1924–
1931 р./11 спр.

2345/ф. Р-1753/Гричанівська сільрада петриківського району Дні-
пропетровської округи/1927–1931 рр./5 спр.

2346/ф. Р-1754/Кам’янська сільрада Кам’янського району Дніпро-
петровської округи/1923–1926 рр./54 спр.

2347/ф. Р-1755/Бородачевецько-Хутірська сільрада Верхньодніпро-
вського району Катеринославської округи/1923–1926 рр./20 спр.

2348/ф. Р-1756/попово-Балівська сільрада петриківського району 
Дніпропетровської округи/1921–1927 рр./45 спр.

2349/ф. Р-1757/сурсько-покровська сільрада Дніпропетровського ра-
йону і округи/1921–1926 рр./64 спр.

2350/ф. Р-1758/попово-Балівська сільрада Дніпропетровського ра-
йону/1925–1931 рр./1 спр.

2351/ф. Р-1759/Ново-Олександрівська сільрада лоцмано-Кам’янсь-
кого району Катеринославської округи/1925–1926 рр./2 спр.

2352/ф. Р-1760/Ямбурська сільрада Єлисавето-Кам’янського району 
Дніпропетровської округи/1924–1927 рр./11 спр.

2353/ф. Р-1761/лихівська сільрада лихівського району Кременчу-
цької округи/1925–1926 рр./1 спр.

2354/ф. Р-1762/Народний суддя 6-ї дільниці, с. петриківка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1917–1926 рр./29 спр.

2355/ф. Р-1763/Бико-Водянське кооперативне товариство, с. Бикове 
Адамівського району Криворізької округи/1917–1926 рр./10 спр.
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2356/ф. Р-1764/Місцевий комітет профспілки робітників м’ясо-рибно-
консервно-маслобойної промисловості Дніпропетровського обласного ко-
оперативної спілки мисливців та рибалок/1932–1934 рр./1 спр.

2357/ф. Р-1765/Дніпропетровський обласний трест харчової проми-
словості “Облхарчотрест”/1932–1938 рр./1396 спр.

2358/ф. Р-1766/Дніпропетровський кооперативний навчальний ком-
бінат, м. Дніпропетровськ/1931 р./35 спр.

2359/ф. Р-1767/Рабфак при крамознавчому інституті, м. Дніпропет-
ровськ/1932–1934 рр./36 спр.

2360/ф. Р-1768/Дніпропетровський крамознавчий технікум/1932–
1934 рр./232 спр.

2361/ф. Р-1769/павлоградська дільнича інспектура державного кон-
тролю над будівництвом, м. павлоград Дніпропетровської області/1933–
1934 рр./193 спр.

2362/ф. Р-1770/Дніпропетровський кооперативний технікум/304 спр.
2363/ф. Р-1771/Дніпропетровський хіміко-технологічний технікум 

громадського харчування, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./440 спр.
2364/ф. Р-1772/Дніпропетровське обласне товариство друзів авто-

мобіля, трактора та доброго шляху “Укравтодор”, м. Дніпропетровськ/1932–
1935 рр./116 спр.

2365/ф. Р-1773/Дніпропетровська обласна спілка житло-арендних та 
будівельних кооперативів (облжитлоспілка), м. Дніпропетровськ/887 спр.

2366/ф. Р-1774/Дніпропетровський фізико-хімічно-математичний ін-
ститут, м. Дніпропетровськ/1930–1933 рр./1278 спр.

2367/ф. Р-1775/Дніпропетровський педагогічний інститут професій-
ної освіти/1930–1934 рр./1216 спр.

2368/ф. Р-1776/Дніпропетровська обласна база торгівлі з іноземцями 
“Торгсін”, м. Дніпропетровськ/1932–1935 рр./15 спр.

2369/ф. Р-1777/Дніпропетровська обласна контора об’єднання з торгі-
влі з іноземцями “Торгсін”, м. Дніпропетровськ/881 спр.

2370/ф. Р-1778/Дніпропетровське обласне бюро державної експер-
тизи, м. Дніпропетровськ/39 спр.

2371/ф. Р-1779/Дніпропетровський обласний трест “свиновод”, 
м. Дніпропетровськ/1932–1936 рр./893 спр.

2372/ф. Р-1780/Контора Дніпропетровської обласної інспектури 
державного бракеражу будівельних матеріалів мінерального походження 
“Держбудбракераж”, м. Дніпропетровськ/1931–1935 рр./69 спр.

2373/ф. Р-1781/павлоградський магазин Дніпропетровської обласної 
контори з торгівлі з іноземцями “Торгсін”/1932–1935 рр./42 спр.

2374/ф. Р-1782/Дніпропетровський завод з виробництва та ремонту 
тари “союзхарчотара”, м. Дніпропетровськ/171 спр.

2375/ф. Р-1783/Дніпропетровська обласна філія Всеукраїнської ін-
вентаризаційної контори “Вукрінвентар”, м. Дніпропетровськ/141 спр.

2376/ф. Р-1784/Дніпропетровська обласна філія “Укркнигоцентр” 
ДВОУ, м. Дніпропетровськ/1927–1935 рр./65 спр.

2377/ф. Р-1786/Жданівський сільський комітет незаможних селян 
Магдалинівського району Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./20 спр.
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2378/ф. Р-1787/Очеретівський сільський комітет незаможних селян 
Магдалинівського району Дніпропетровської округи/19 спр.

2379/ф. Р-1788/Олекандрівський № 2 сільський комітет незаможних 
селян Магдалинівського району Дніпропетровської округи/1926–1928 рр./
13 спр.

2380/ф. Р-1789/Йосипівський сільський комітет незаможних селян 
Котовського району Дніпропетровської округи/1923–1929 рр./20 спр.

2381/ф. Р-1790/Казначеївський сільський комітет незаможних селян 
Магдалинівського району Дніпропетровської округи/1928–1929 рр./2 спр.

2382/ф. Р-1791/Магдалинівський сільський комітет незаможних селян 
Магдалинівського району Дніпропетровської області/1931–1932 рр./2 спр.

2383/ф. Р-1792/Бузівський сільський комітет незаможних селян Ко-
товського району Дніпропетровської округи/1928–1929 рр./4 спр.

2384/ф. Р-1793/Велико-Козирщанський сільський комітет незамож-
них селян Котовського району Дніпропетровської округи/1927–1930 рр./
5 спр.

2385/ф. Р-1794/Богданівський сільський комітет незаможних селян 
Магдалинівського району Дніпропетровської округи/1925–1930 рр./18 спр.

2386/ф. Р-1795/Юр’ївський райвиконком, с. Юр’ївка Дніпропетров-
ської округи/1922–1930 рр./283 спр.

2387/ф. Р-1796/степово-Чорноглазівський волвиконком павлоград-
ського повіту Катеринославської губернії/1921–1923 рр./19 спр.

2388/ф. Р-1797/павлоградський волвиконком павлоградського пові-
ту Катеринославської губернії/1920–1923 рр./101 спр.

2389/ф. Р-1798/Карабинівська сільрада знаменівської волості Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1922 р./10 спр.

2390/ф. Р-1799/Олександрівська сільрада перещепинського району 
Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./36 спр.

2391/ф. Р-1800/Межиріченський волвиконком павлоградського по-
віту Катеринославської губернії/1919–1923 рр./92 спр.

2392/ф. Р-1801/Григорівський районний комітет незаможних селян, 
с. Григорівка павлоградської округи/1920–1926 рр./80 спр.

2393/ф. Р-1802/Дніпропетровська філія української промислової ака-
демії ім. сталіна, м. Дніпропетровськ/1931–1935 рр./138 спр.

2394/ф. Р-1803/Робочий комітет профспілки робітників пушних та 
птахівничих радянських господарств птахівничого радгоспу ім. Фрунзе 
синельниківського району Дніпропетровської області, ст. славгород Кате-
ринославської залізниці/1932–1935 рр./8 спр.

2395/ф. Р-1804/Відділ робітничого постачання Дніпропетровського 
союздернотресту/1933–1936 рр./108 спр.

2396/ф. Р-1805/Дніпропетровська обласна контора “Вукоопкнига”, 
м. Дніпропетровськ/171 спр.

2397/ф. Р-1806/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
працівників землеробських радянських господарств (обком спілки земле-
радгоспів, РзР)/1932–1934 рр./57 спр.

2398/ф. Р-1807/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
працівників тваринницьких радянських господарств (обком РТР)/1932–
1934 рр./179 спр.
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2399/ф. Р-1808/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
працівників машинно-тракторних станцій та наймитів/1932–1934 рр./
121 спр.

2400/ф. Р-1809/Дніпропетровський обласний комітет “Друзі дітей” 
(ДД), м. Дніпропетровськ/1932–1935 рр./588 спр.

2401/ф. Р-1811/Дніпропетровська обласна база трикотажної торгівлі 
“союзтрикотажбут”, м. Дніпропетровськ/1933–1935 рр./69 спр.

2402/ф. Р-1812/Дніпропетровський обласний енергетичний комі-
тет/1934–1935 рр./45 спр.

2403/ф. Р-1813/Дніпропетровська обласна рада технічного норму-
вання при обласній плановій комісії/1932–1935 рр./84 спр.

2404/ф.Р-1814/Дніпропетровське відділення союзного тресту “Водре-
сторан”, м. Дніпропетровськ/1934–1935 рр./64 спр.

2405/ф. Р-1815/Уповноважений інспекції народного комісаріату 
харчової промисловості у Дніпропетровській області, м. Дніпропет-
ровськ/1932–1935 рр./212 спр.

2406/ф. Р-1816/Дніпропетровська обласна житло-кооперативна по-
стачальницька контора “Облжитлокоопснаб” Дніпропетровської обласної 
житлової спілки, м. Дніпропетровськ/1932–1936 рр./392 спр.

2407/ф. Р-1817/Дніпропетровська обласна будівельна контора зер-
нового тресту/1934–1935 рр./106 спр.

2408/ф. Р-1818/Уповноважений комісії радянського контролю по 
Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ/1934–1935 рр./720 спр.

2409/ф. Р-1819/Дніпропетровська філія Всеукраїнського житло-
кооперативного виробничого будівельного об’єднання (укржитлобудма-
теріал)/1931–1934 рр./84 спр.

2410/ф. Р-1820/Дніпропетровська районна контора житло-коопе-
ративного будівельного товариства “Укржитлокоопбуд”, м. Дніпропет-
ровськ/1930–1932 рр./183 спр.

2411/ф. Р-1822/Дніпропетровський обласний уповноважений народ-
ного комісаріату зовнішньої торгівлі (облуповнаркомзовнішторг), м. Дні-
пропетровськ/1932–1936 рр./269 спр.

2412/ф. Р-1823/Дніпропетровська обласна контора “союззерно-
трест” народного комісаріату зернових та тваринницьких радгоспів/1933–
1935 рр./303 спр.

2413/ф. Р-1824/Дніпропетровський обласний державний театраль-
ний трест, м. Дніпропетровськ/1934–1935 рр./215 спр.

2414/ф. Р-1825/петриківський райвиконком Дніпропетровської об-
ласті/1923–1933 рр./1007 спр.

2415/ф. Р-1826/Новомосковський райвиконком Дніпропетровської 
округи/1923–1930 рр./238 спр.

2416/ф. Р-1827/Дніпропетровська районна контора Всеукраїнського 
постачально-виробничого об’єднання житлової кооперації “Укржитлоко-
опснаб”, м. Дніпропетровськ/1930–1932 рр./23 спр.

2417/ф. Р-1828/Дніпропетровська спортивна фабрика з виробництва 
речей фізичної культури Української державної організації виробництва 
та торгівлі речами фізичної культури, спорту, воєнізації та оборони “Укр-
фізкультвоєнспорт”/1930–1935 рр./48 спр.
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2418/ф. Р-1829/Дніпропетровська обласна колгоспна ферма “Облкол-
госпферма”, м. Дніпропетровськ/1932–1935 рр./34 спр.

2419/ф. Р-1830/сільськогосподарська зернова артіль “ландман”, 
с. Брагинівка петропавлівського району Дніпропетровської області/1930–
1934 рр./114 спр.

2420/ф. Р-1831/Фінансовий інспектор 77-ї дільниці Дніпропетров-
ської округи, м. Верхньодніпровськ/1926–1930 рр./235 спр.

2421/ф.Р-1832/Дніпропетровська виробнича артіль “Незаможник” 
Дніпропетровського союзу промислової кооперації (промсоюз)/1924–
1930 рр./30 спр.

2422/ф. Р-1833/Майстерня колективу безробітних кравців “Мод-
швейпром” Дніпропетровського посередбюро (комборбез), м. Дніпро-
петровськ/1926–1936 рр./8 спр.

2423/ф. Р-1834/Кам’янський універсальний магазин Дніпропетров-
ської обласної контори з торгівлі з іноземцями “Торгсін”, м. Кам’янське 
Дніпропетровської області/1933–1935 рр./149 спр.

2424/ф.Р-1835/Радянське господарство (радгосп) “Огрінь”, пос. Карла 
Маркса Карло-Марксівського району Катеринославської округи/1923–
1926 рр./6 спр.

2425/ф. Р-1836/Вільно-Хуторська сільрада, с. Вільні Хутори Верх-
ньодніпровського району Дніпропетровської округи/1923–1929 рр./4 спр.

2426/ф. Р-1837/славгородська сільськогосподарська професійна 
школа ім. “10-річчя ВлКсМ” (профшкола), м. славгород сінельниківсь-
кого району Дніпропетровської округи/1930 р./24 спр.

2427/ф. Р-1838/Орловщанське єдине споживче товариство (ЄсТ), 
с. Орлівщина Новомосковського району/1926–1927 рр./2 спр.

2428/ф. Р-1839/Катеринославська губернська партійна школа, м. Ка-
теринослав/1921–1925 рр./481 спр.

2429/ф. Р-1840/Олександрійська дільнича інспектура державного 
контролю над будівництвом, м. Олександрія Дніпропетровської обла-
сті/1934–1935 рр./55 спр.

2430/ф. Р-1841/Районна контора будівництва 1-ї рудосортувальної 
станції “Комуніст” на станції Верховцеве сталінської залізниці Дні-
пропетровської області/1931–1932 рр./33 спр.

2431/ф. Р-1842/Дніпрово-Кам’янський сільський комітет незаможних 
селян, с. Дніпрово-Кам’янка лихівського району/1925–1931 рр./10 спр.

2432/ф. Р-1843/Агенція по Дніпропетровській області Всеукраїн-
ського відділення всесоюзної контори з постачання іноземців “Інснаб”, 
м. Дніпропетровськ/1932–1935 рр./171 спр.

2433/ф. Р-1844/Дніпропетровський обласний бібліотечний колектор 
“облбібколектор”, м. Дніпропетровськ/1934–1936 рр./369 спр.

2434/ф. Р-1846/Дніпропетровське обласне управління єдиної гід-
рометеорологічної служби/1931–1936 рр./108 спр.

2435/ф. Р-1847/Робітничий комітет профспілки працівників м’ясних 
радянських господарств (робітком) радгоспу “скотовод”, с. Гапівка п’яти-
хатського району Дніпропетровської області/1933–1935 рр./13 спр.
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2436/ф. Р-1848/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
працівників молочно-м’ясних радянських господарств центральних та пів-
денних областей сРсР (обком радгоспів)/1933–1937, 1939–1941 рр./
527 спр.

2437/ф. Р-1849/Робітничий комітет профспілки робітників молочно-
м’ясних радянських господарств (робітком) радянського господарства 
“Жовтневий” солонянського району Дніпропетровської області/1935–
1936 рр./7 спр.

2438/ф. Р-1849/Бердянська повітова окрема продовольча комісія, 
м. Бердянськ запорізької губернії/1920–1922 рр./23 спр.

2439/ф. Р-1850/Робітничий комітет профспілки працівників молочно-
м’ясних радянських господарств (робітком) радянського господарства 
“Червона зоря” синельниківського району Дніпропетровської обла-
сті/1935–1936 рр./11 спр.

2440/ф. Р-1851/Робітничий комітет профспілки працівників молочно-
м’ясних радянських господарств (робітком) радянського господарства 
“Незабудино” солонянського району Дніпропетровської області/1935–
1936 рр./10 спр.

2441/ф. Р-1852/Робітничий комітет профспілки працівників молочно-
м’ясних радянських господарств (робітком) радянського господарства 
“Криворізький” Криворізького району Дніпропетровської області/1936 р./
4 спр.

2442/ф. Р-1853/Робітничий комітет профспілки працівників молочно-
м’ясних радянських господарств (робітком) радянського господарства 
“піонер” Мелітопольського району Дніпропетровської області/1933–
1935 рр./18 спр.

2443/ф. Р-1854/Уповноважений головного управління робочого пос-
тачання “Уповнглавурп”, м. Дніпропетровськ/1934–1937 рр./180 спр.

2444/ф. Р-1855/Контора будівництва павлоградської папіро-целу-
лоїдної фабрики, с. Маврине Дніпропетровської області/1932–1933 рр./
19 спр.

2445/ф. Р-1856/Контора керівника будівельних робіт Українського 
державного тресту торгівельно-промислового будівництва “Укрторгпром-
буд”, м. Кам’янське Кам’янського району Дніпропетровської області/1929–
1933 рр./47 спр.

2446/ф. Р-1857/Управління будівництва “Дзержинськбуд” головного 
управління будівельної промисловості “Наркомважпром”, м. запоріжжя, 
м. Кам’янське Дніпропетровської області/1931–1936 рр./2313 спр.

2447/ф. Р-1858/Районна будівельна контора Українського державного 
тресту торговельно-промислового будівництва “Укрторгпромбуд”, м. Дні-
пропетровськ/1928–1933 рр./116 спр.

2448/ф. Р-1859/Карнаухівська-Хутірська сільрада Криничанського 
району Катеринославської округи/1924–1927 рр./23 спр.

2449/ф. Р-1860/Дніпропетровська обласна рада профспілок (обл-
профспілки ОРпс), м. Дніпропетровськ/1932–1937 рр./2160 спр.

2450/ф. Р-1861/Дніпропетровське обласне міжсекційне бюро інже-
нерів та техніків (ОМБІТ)/1932–1937 рр./134 спр.
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2451/ф. Р-1862/Дніпропетровська обласна каса соціального страху-
вання “Облстрахкаса”, м. Дніпропетровськ/1932–1934 рр./106 спр.

2452/ф. Р-1863/Дніпропетровська обласна студентська секція при 
обласній раді профспілок/1833–1935 рр./56 спр.

2453/ф. Р-1864/Дніпропетровський обласний відділ праці/1932–1933 рр./
57 спр.

2454/ф. Р-1865/Дніпропетровський міський відділ праці/1931–1933 рр./
15 спр.

2455/ф. Р-1866/племінне птахівниче радянське господарство (плем-
птахрадгосп) “Рясний” № 15 солонянського району Дніпропетровської 
області, ст. Єлизарове сталінської залізниці/1933–1936 рр./209 спр.

2456/ф. Р-1867/Управління начальника робіт з будівництва Ново-
московського листопрокатного заводу Українського державного будівель-
ного тресту торговельно-промислового будівництва “Укрторгпромбуд”, 
м. Новомосковськ Дніпропетровської області/1932–1933 рр./317 спр.

2457/ф. Р-1868/Новомосковський педагогічний технікум, м. Ново-
московськ Дніпропетровської округи/1921–1928 рр./40 спр.

2458/ф. Р-1869/павлоградський педагогічний технікум, м. павло-
град/1920–1928 рр./156 спр.

2459/ф. Р-1870/Колегія захистників при окружному народному суді, 
м. Дніпропетровськ/1923–1928 рр./19 спр.

2460/ф. Р-1872/Народний суд 5-го району, м. Катеринослав/1924–
1928 рр./5135 спр.

2461/ф. Р-1873/Криничанська сільрада Криничанського району Дні-
пропетровської округи/1925–1927 рр./20 спр.

2462/ф. Р-1875/семенівська сільрада Криничанського району Кате-
ринославської округи/1922–1926 рр./60 спр.

2463/ф. Р-1876/Широчанський сільський комітет незаможних селян 
(КНс) Верхньодніпровського району/1920–1932 рр./16 спр.

2464/ф. Р-1877/Дніпропетровське обласне художнє видавництво  му-
зею ім. заслуженого діяча мистецтв І. І. Бродського, м. Дніпропетров-
ськ/1934–1937 рр./149 спр.

2465/ф. Р-1878/Дніпропетровський міський відділ робітничо-селян-
ської інспекції (РсІ)/1930–1934 рр./1247 спр.

2466/ф. Р-1879/Управління міських комунальних залізниць ім. Чер-
воної Армії, м. Дніпропетровськ/1922–1927 рр./48 спр.

2467/ф. Р-1880/Дніпропетровський союзний молочно-м’ясний трест 
“союзмолм’ясотрест” Народного комісаріату зернових та м’ясних рад-
госпів/1931–1935 рр./499 спр.

2468/ф. Р-1881/Одинківський сільський комітет незаможних селян 
Карло-Марксівського району Дніпропетровської округи/1928 р./1 спр.

2469/ф. Р-1882/Дніпропетровська районна контора державного 
будівельно-монтажного тресту (Дніпромстрой), м. Дніпропетровськ/1930–
1937 рр./1293 спр.

2470/ф. Р-1883/Дніпропетровська окружна каса страхування та взає-
модопомоги інвалідів “Окрінстрахкаса”/1927–1930 рр./9 спр.

2471/ф. Р-1884/Дніпропетровський інструкторський педагогічний 
технікум політехнізації, м. Дніпропетровськ/1930–1935 рр./719 спр.
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2472/ф. Р-1885/Дніпропетровський обласний курсовий комбінат з 
підготовки та перепідготовки вчителів початкових та неповних середніх 
шкіл/1933–1936 рр./346 спр.

2473/ф.  -1886/Радянське зернове господарство “Доренбург” Ново-
Троїцького району Дніпропетровської округи/1921–1929 рр./96 спр.

2474/ф. Р-1887/Економія Асканія-Нова поміщика Фальцфейн Дні-
пропетровського повіту Таврійської губернії. перший державний степовий 
заповідник “Чаплі” затонської сільради Ново-Троїцького району Меліто-
польської округи/1918–1929 рр./231 спр.

2475/ф. Р-1888/Дніпропетровська обласна контора загальної торгівлі 
“Дніпроовочторг” м. Дніпропетровськ/1936–1937 рр./90 спр.

2476/ф. Р-1889/Дніпропетровський обласний комітет ленінського 
товариства “Геть неписьменність”, м. Дніпропетровськ/1932–1936 рр./
345 спр.

2477/ф. Р-1890/Уповноважений центрального комітету профспілки 
працівників лісу та сплаву центральних та південних районів у Дні-
пропетровській області/1934–1936 рр./40 спр.

2478/ф. Р-1891/Робітничий комітет профспілки працівників молочно-
м’ясних радянських господарств (Робітком) радянського господарства 
“Червоний воїн” Дніпропетровського району і області/1935–1936 рр./5 спр.

2479/ф. Р-1892/Дніпропетровська школа фабрично-заводського учні-
вства (ФзУ) швацької промисловості “Дніпрошвейпром”, м. Дніпропет-
ровськ/1924–1931 рр./47 спр.

2480/ф. Р-1893/Робітничий факультет Дніпропетровського фізико-
хімічно-математичного інституту (Робітфак), м. Дніпропетровськ/1930–
1933 рр./844 спр.

2481/ф. Р-1894/Народний суд 13-ї дільниці, с. Божедарівка Божеда-
рівського району Дніпропетровської округи/1923–1926 рр./3183 спр.

2482/ф. Р-1895/Робітничий факультет Дніпропетровського інституту 
професійної освіти/1930–1931 рр./14 спр.

2483/ф. Р-1896/Кам’янська сільрада Межівського району павлоград-
ської округи Катеринославської губернії/1922–1923 рр./6 спр.

2484/ф. Р-1897/сільськогосподарська комуна ім. леніна, с. Горки 
синельниківського району Дніпропетровської області/1920–1933 рр./
305 спр.

2485/ф. Р-1898/Нижньодніпровський кісткообробний та суперфос-
фатний завод, м. Нижньодніпровськ Дніпропетровської області/1910–
1934 рр./467 спр.

2486/ф. Р-1899/Робітничий факультет при Катеринославському гір-
ничому інституті/1921–1928 рр./100 спр.

2487/ф. Р-1900/Єврейська камера народного суду, м. Катерино-
слав/1924–1929 рр./183 спр.

2488/ф. Р-1901/Управління кар’єрів тресту нерудних копалин “Не-
рудсталь”, м. Дніпропетровськ/1931–1933 рр./163 спр.

2489/ф. Р-1902/Могилівська сільрада прядівського району Дніпро-
петровської округи/1923–1932 рр./57 спр.

2490/ф. Р-1903/Руднівська сільрада Царичанського району Катери-
нославської округи/1923–1925 рр./29 спр.
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2491/ф. Р-1904/Нікопольська виробнича дільниця Дніпропетров-
ської обласної контори лісопромислового господарства “Облліспромгосп”, 
м. Нікополь/1935–1936 рр./72 спр.

2492/ф. Р-1905/Новоселівський волосний комітет взаємодопомоги 
Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1922–1923 рр./6 спр.

2493/ф. Р-1906/Робітничий комітет № 42 профспілки будівельників 
на будівництві гуртожитка Дніпропетровського КУБУЧа/1929 р./7 спр.

2494/ф. Р-1907/Дніпропетровська областна контора лісопромисло-
вого господарства “Обллісопромгосп”/1932–1936 рр./491 спр.

2495/ф. Р-1908/Дніпропетровська міська інспектура соціального за-
безпечення/1926–1935 рр./1840 спр.

2496/ф. Р-1909/Дніпропетровський областний пенсійний відділ обла-
стної ради профспілок (облпрофрада)/1930–1937 рр./12347 спр.

2497/ф. Р-1911/Дніпропетровська областна контора української 
державної агро-лісомеліорації “Украгроліс”, м. Дніпропетровськ/1931–
1932 рр./35 спр.

2498/ф. Р-1912/п’ятихатське лісове господарство (лісгосп) Дніпро-
петровської областної контори лісового господарчого тресту “Обллісо-
госптрест”, с. саксагань п’ятихатського району Дніпропетровської об-
ласті/1935–1936 рр./71 спр.

2499/ф. Р-1913/лісове господарство Дніпропетровської обласної кон-
тори лісового господарчого тресту “Обллісогосптрест”, м. запоріжжя/1935–
1936 рр./109 спр.

2500/ф. Р-1914/Дніпропетровська міжрайонна контора державного 
тресту сільськогосподарських меліорацій та гідротехнічних споруджень 
“Укрмеліотрест”, м. Дніпропетровськ/1 спр.

2501/ф. Р-1915/Дніпропетровський інститут підвищення кваліфіка-
ції господарників (ІпКГ) народного комісаріату чорної металургії/1931–
1940 рр./288 спр.

2502/ф. Р-1916/Катеринославський губернський комісаріат, м. Кате-
ринослав/1917 р./2 спр.

2503/ф. Р-1917/Дніпропетровський областний відділ партійного ви-
давництва “партвидав”/1935–1937 рр./102 спр.

2504/ф. Р-1918/Дніпропетровська автотракторна професійна школа, 
м. Дніпропетровськ/1929–1930 рр./32 спр.

2505/ф. Р-1919/Дніпропетровські автомобільні курси, м. Дніпропет-
ровськ/1928–1931 рр./114 спр.

2506/ф. Р-1920/Дніпропетровський шляховий технікум, м. Дніпро-
петровськ/1930–1932 рр./135 спр.

2507/ф. Р-1921/Місцевий комітет профспілки робітників смакової 
промисловості (міском) Дніпропетровської районної контори “Укрм’ясо-
тресту”/1924–1928 рр./31 спр.

2508/ф. Р-1922/Дніпропетровський обласний хімічний трест “Обл-
хімтрест”, м. Дніпропетровськ/1928–1938 рр./472 спр.

2509/ф. Р-1923/Дніпропетровське управління річкового транспорту 
(ДУРТ)/1930–1937 рр./705 спр.
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2510/ф. Р-1924/Дніпропетровська обласна філія аптекоуправління 
України, м. Дніпропетровськ/1922–1928 рр./53 спр.

2511/ф. Р-1925/Дніпропетровська будівельна професійно-технічна 
школа (профтехшкола), м. Дніпропетровськ/1923–1930 рр./294 спр.

2512/ф. Р-1926/Дніпропетровський будівельний технікум/1923–1930 рр./
1018 спр.

2513/ф. Р-1927/Дніпропетровське управління окружного відділення 
української асоціації робочих винаходів “УАРВИ”, м. Дніпропетровськ/1928–
1931 рр./76 спр.

2514/ф. Р-1928/Дніпропетровська областна рада спілки винахідни-
ків/1932–1938 рр./476 спр.

2515/ф. Р-1929/Дніпропетровський 3-й державний чавуноливарний 
завод “Єднання”/1925–1930 рр./40 спр.

2516/ф. Р-1930/Об’єднаний народний суд, м. Катеринослав, пізніше 
м. Дніпропетровськ/1927–1933 рр./11152 спр.

2517/ф. Р-1931/Дніпропетровське міське відділення товариства з 
земельного устрою трудящих євреїв “Озет”/1926–1931 рр./55 спр.

2518/ф. Р-1932/Васильківське сільськогосподарське кредитне това-
риство, с. Васильківка павлоградського повіту Катеринославської губер-
нії/1912–1920 рр./2 спр.

2519/ф. Р-1933/Дніпропетровська обласна рада товариства з земель-
ного устрою трудящих євреїв “Озет”/1932–1938 рр./304 спр.

2520/ф. Р-1934/Нижньодніпровське будівельне управління 19-го 
будівельного тресту народного комісаріату оборонної промисловості, 
м. Нижньодніпровськ/1936–1938 рр./395 спр.

2521/ф. Р-1935/Дніпропетровська окружна колегія оборонців, м. Дні-
пропетровськ/1928–1929 рр./14 спр.

2522/ф. Р-1936/Дніпропетровська міжрайонна колегія оборонців, 
м. Дніпропетровськ/1930–1931 рр./3 спр.

2523/ф. Р-1937/Дніпропетровські акушерські курси, м. Дніпропет-
ровськ/1923–1931 рр./207 спр.

2524/ф. Р-1938/Дніпропетровські фармацевтичні курси, м. Дніпро-
петровськ/1926–1927 рр./116 спр.

2525/ф. Р-1941/Дніпропетровський медичний технікум єдиного дис-
пансера м. Дніпропетровськ/1930–1935 рр./386 спр.

2526/ф. Р-1942/Катеринославські курси сестер милосердя, м. Катери-
нослав/94 спр.

2527/ф. Р-1943/Катеринославькі курси помічників лікарів, м. Кате-
ринослав/1923–1933 рр./380 спр.

2528/ф. Р-1944/Місцевком профспілки “Медсантруд” при Дніпро-
петровських курсах помічників лікарів, м. Дніпропетровськ/1925–1930 рр./
2 спр.

2529/ф. Р-1945/Дніпропетровське землевпорядне технічне бюро/1930–
1932 рр./138 спр.

2530/ф. Р-1946/Катеринославський губернський виробничо-спожив-
чий кооператив військових інвалідів (губкоопінсоюз) при губернському 
соціальному забезпеченні (губзабез)/1923–1926 рр./14 спр.
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2531/ф. Р-1947/Дніпропетровське окружне кооперативно-виробниче 
об’єднання інвалідів “Окріко”, м. Дніпропетровськ/1925–1928 рр./110 спр.

2532/ф. Р-1948/Царичанський райвиконком, с. Царичанка Дніпропе-
тровської області/1923–1931 рр./473 спр.

2533/ф. Р-1949/Китайгородський волосний комітет незаможних селян 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/1920–1922 рр./2 спр.

2534/ф. Р-1950/Китайгородський волвиконком, с. Китайгород Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/1920–1923 рр./28 спр.

2535/ф. Р-1951/Тритузнівська сільрада Кам’янського району Дніпро-
петровської округи/1922–1927 рр./57 спр.

2536/ф. Р-1952/Китайгородська сільрада, с. Китайгород Катерино-
славської округи/1925–1926 рр./19 спр.

2537/ф. Р-1953/Аульська сільрада Кам’янського району Катерино-
славської округи/1921–1927 рр./92 спр.

2538/ф. Р-1954/павлоградський окружний відділ Всеукраїнської 
спілки мисливців та рибалок, м. павлоград/1922–1926 рр./181 спр.

2539/ф. Р-1955/Царичанський райфінвідділ, с. Царичанка Дніпропет-
ровської округи/1926 р./34 спр.

2540/ф. Р-1956/Царичанська сільрада Царичанського району/1926–
1931 рр./31 спр.

2541/ф. Р-1957/Нетесівська сільрада, с. Нетесівка Царичанського ра-
йону Дніпропетровської округи/1927–1928 рр./47 спр.

2542/ф. Р-1958/Царичанське споживче товариство “споживач”, 
с. Царичанка того ж району Дніпропетровської округи/1925–1927 рр./
12 спр.

2543/ф. Р-1959/сільсько-господарська артіль “ІІІ-й вирішальний”, 
с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області/1930–
1933 рр./21 спр.

2544/ф. Р-1960/Бабайківська сільськогосподарська професійна школа 
(профшкола), с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської 
округи/1926–1928 рр./94 спр.

2545/ф. Р-1961/Царичанська семирічна єдина трудова школа, с. Ца-
ричанка того ж району/1920–1929 рр./35 спр.

2546/ф. Р-1962/Могилівська семирічна єдина трудова школа, 
с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської округи/1925–1928 рр./
23 спр.

2547/ф. Р-1963/Царичанська районна робітничо-селянська радянська 
міліція, с. Царичанка Катеринославської округи/1925 р./18 спр.

2548/ф. Р-1964/Народний слідчий Царичанського району Дніпропет-
ровської округи/1926–1927 рр./13 спр.

2549/ф. Р-1965/Дніпропетровська виробнича артіль “Штамп” Дні-
пропетровської спілки промислової кооперації (промсоюз)/1924–1927 рр./
9 спр.

2550/ф. Р-1966/Катеринославський медичний інститут помічників 
лікарів/1916–1923 рр./1 спр.

2551/ф. Р-1967/Царичанський районний селянський будинок (рай-
сельбуд) с. Царичанка Дніпропетровської округи/1926–1927 рр./8 спр.
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2552/ф. Р-1968/ляшківський волосний комітет незаможних селян 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/1923 р./2 спр.

2553/ф. Р-1969/Царичанський волвиконком, с. Царичанка Кобеляць-
кого повіту полтавської губернії/1920–1923 рр./64 спр.

2554/ф. Р-1970/Іванівський сільський комітет незаможних селян Ме-
жівського району Дніпропетровської округи/1925–1929 рр./7 спр.

2555/ф. Р-1971/Мар’янівська сільрада Губиниської волості Новомо-
сковського повіту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./5 спр.

2556/ф. Р-1972/Бабайківська сільська господарча школа, с. Бабай-
ківка Царичанського району Дніпропетровської округи/1926 р./11 спр.

2557/ф. Р-1973/Управління підприємствами Дніпропетровського ко-
мітету поліпшення побуту студентства вищих шкіл при Дніпропетровсь-
кому виконкомі, м. Дніпропетровськ/1927–1938 рр./1119 спр.

2558/ф. Р-1974/сільськогосподарська артіль “зелений промінь 
№ 2” Дебальцівської сільради Васильківського району Дніпропетровської 
області/1930–1934 рр./124 спр.

2559/ф. Р-1975/Обласне воднотранспорте управління (облводтранс), 
м. Дніпропетровськ/248 спр.

2560/ф. Р-1976/Четверта будівельна контора управління Дніпропет-
ровського річкового транспорту, м.  Дніпропетровськ/1931–1933 рр./16 спр.

2561/ф. Р-1978/Катеринославська окружна комісія з боротьби із 
наслідками голоду, м. Катеринослав/1923 р./4 спр.

2562/ф. Р-1979/Канцелярія Катеринославського старости, м. Катери-
нослав/1918 р./2 спр.

2563/ф. Р-1980/пологська заготівельна контора запорізького губерн-
ського продовольчого комітету, Катеринославського губернського продо-
вольчого комітету, с. пологи/1921–1924 рр./102 спр.

2564/ф. Р-1981/Голова Ризько-Орловської залізниці з закупки мате-
ріалів на півдні Росії в м. Катеринославі/1917–1918 рр./2 спр.

2565/ф. Р-1982/Катеринославський губернський комітет американ-
ської адміністрації допомоги голодуючим (АРО), м. Катеринослав/1922–
1923 рр./24 спр.

2566/ф. Р-1983/павлоградський повітовий фінансовий відділ, м. пав-
лоград Катеринославської губернії/1923 р./2 спр.

2567/ф. Р-1984/лозоватська заготівельна контора Катеринославсь-
кого губернського продовольчого комітету, м. лозова/1922–1923 рр./96 спр.

2568/ф. Р-1985/Верхньодніпровська заготівельна контора Катерино-
славського губернського продовольчого комітету, м. Катеринослав/1922–
1923 рр./20 спр.

2569/ф. Р-1986/Катеринославська заготівельна контора Катерино-
славського губернського продовольчого комітету, м. Катеринослав/1923 р./
1 спр.

2570/ф. Р-1987/петриківська заготівельна контора Катеринославсь-
кого губернського продовольчого комітету, м. петриківка/1922–1923 рр./
27 спр.

2571/ф. Р-1988/Верхньодніпровський повітовий продовольчий комі-
тет (повпродком), м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–
1922 рр./264 спр.
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2572/ф. Р-1989/Управління уповноваженого народного комісаріату 
з продовольства УсРР по Катеринославській губернії, м. Катерино-
слав/1920–1924 рр./6988 спр.

2573/ф. Р-1990/п’ятихатська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, м. п’ятихатки/1922–1924 рр./
196 спр.

2574/ф. Р-1991/Довгівська заготівельна контора Катеринославського 
губернського продовольчого комітету, м. Довгівка/1922–1923 рр./19 спр.

2575/ф. Р-1992/Кам’янська заготівельна контора Катеринославського 
губернського продовольчого комітету, м. Кам’янське/1923 р./10 спр.

2576/ф. Р-1993/Нікопольська заготівельна контора Катеринославсь-
кого губернського продовольчого комітету, м. Нікополь/1922–1924 рр./
5 спр.

2577/ф. Р-1994/знаменівська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, м. знаменівка/1922–1923 рр./
28 спр.

2578/ф. Р-1995/Ногайська заготівельна контора запорізького губерн-
ського продовольчого комітету, м. Ногайськ/1921–1923 рр./65 спр.

2579/ф. Р-1996/Бердянська заготівельна контора запорізького губер-
нського продовольчого комітету, м. Бердянськ Катеринославського губерн-
ського продовольчого комітету/1921–1924 рр./107 спр.

2580/ф. Р-1997/Кам’янська районна підготовча комісія 2-го району 
Катеринославської повітової особової продовольчої комісії з постачання І-ї 
Кінної армії (Райпродком) з половини 1921 р. – із постачання південно-
західного фронту, м. Кам’янське/1921 р./2 спр.

2581/ф. Р-1998/Нікопольський районний продовольчий комітет (Рай-
продком)/1920–1923 рр./23 спр.

2582/ф. Р-1999/Новомосковська повітова особова продовольча комі-
сія, м. Новомосковськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./16 спр.

2583/ф. Р-2000/Катеринославська повітова особлива продовольча 
комісія з постачання південно-західного фронту, м. Катеринослав Катери-
нославської губернії/1920 р./22 спр.

2584/ф. Р-2001/Томаківська районна особова продовольча комісія з 
постачання південно-західного фронту, с. Томаківка Нікопольського повіту 
Катеринославської губернії/1920 р./1 спр.

2585/ф. Р-2002/Ганнівська районна особова продовольча комісія, 
с. Ганнівка Криворізького району Катеринославської губернії/1921–1922 рр./
12 спр.

2586/ф. Р-2003/Губиниська заготівельна контора Катеринославського 
губернського продовольчого комітету, с. Губиниха/1922–1923 рр./60 спр.

2587/ф. Р-2004/Акимівська заготівельна контора запорізького губер-
нського продовольчого комітету, с. Акимівка/1921–1923 рр./23 спр.

2588/ф. Р-2005/Мелітопольська повітова продовольча комісія, м. Ме-
літополь запорізької губернії/1920–1922 рр./34 спр.

2589/ф. Р-2006/полугородська заготівельна контора запорізького гу-
бернського продовольчого комітету, с. полугородка/1922–1923 рр./12 спр.

2590/ф. Р-2007/Велико-Томаківська заготівельна контора Катерино-
славського губернського продовольчого комітету/1921–1923 рр./74 спр.
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2591/ф. Р-2008/синельниківська заготівельна контора Катерино-
славського губернського продовольчого комітету, м. синельникове/1922–
1923 рр./39 спр.

2592/ф. Р-2009/синельниківська районна особова продовольча комі-
сія, м. синельникове Катеринославської губернії/1921–1922 рр./10 спр.

2593/ф. Р-2010/Апостолівська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, с. Апостолове/1922–1923 рр./
13 спр.

2594/ф. Р-2011/Михайлівська районна продовольча комісія, с. петри-
ківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./
10 спр.

2595/ф. Р-2012/петриківська районна продовольча комісія, с. петри-
ківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1920–1922 рр./
6 спр.

2596/ф. Р-2013/лихівська районна особова продовольча комісія, 
с. лихівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії/1921–
1922 рр./1 спр.

2597/ф. Р-2014/запорізька заготівельна контора запорізького гу-
бернського продовольчого комітету, м. запоріжжя Катеринославського 
губернського продовольчого комітету/1922–1924 рр./106 спр.

2598/ф. Р-2015/Олександрівська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету/1921–1924 рр./141 спр.

2599/ф. Р-2016/павлоградський повітовий продовольчий комітет, 
м. павлоград/1920–1923 рр./52 спр.

2600/ф. Р-2017/павлоградська заготівельна контора, м. павлоград 
Катеринославської губернії/1920–1924 рр./89 спр.

2601/ф. Р-2018/Новомосковська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, м. Новомосковськ/1922–
1923 рр./87 спр.

2602/ф. Р-2019/Геніченська заготівельна контора запорізького гу-
бернського продовольчого комітету Катеринославського губернського про-
довольчого комітету, м. Генічеськ/1922–1924 рр./62 спр.

2603/ф. Р-2020/покровська заготівельна контора запорізького губер-
нського продовольчого комітету, с. покровка/1921–1923 рр./16 спр.

2604/ф. Р-2021/Велико-лепитихський зсипний пункт Нікопольської 
заготівельної контори с. Велика лепетиха того ж району Катеринослав-
ської округи/1923–1924 рр./5 спр.

2605/ф. Р-2022/Криворізький зсипний пункт Криворізької заготі-
вельної контори Катеринославського губернського продовольчого комітету, 
м. Кривий Ріг/1923–1924 рр./5 спр.

2606/ф. Р-2023/Казанківський зсипний пункт Криворізької заготі-
вельної контори Катеринославського губернського продовольчого комітету, 
ст. Казанка Катеринославської залізниці/1923 р./2 спр.

2607/ф. Р-2024/Мелітопольська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, м. Мелітополь/1921–1924 рр./
308 спр.

2608/ф. Р-2025/Катеринославський губернський колектив (Губгосп-
колектив)/1922–1925 рр./325 спр.
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2609/ф. Р-2026/Обласне українське маркшейдерське управління ради 
гірничої промисловості, м. Катеринослав/1921–1922 рр./11 спр.

2610/ф. Р-2027/Верхньодніпровський повітовий фінвідділ, м. Верх-
ньодніпровськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./38 спр.

2611/ф. Р-2028/Катеринославський обласний комітет допомоги ро-
сійським військо-вополоненим, м. Катеринослав/1918–1919 рр./1 спр.

2612/ф. Р-2029/Дніпропетровське обласне управління державного 
контролю над будівництвом, м. Дніпропетровськ/1932–1935 рр./410 спр.

2613/ф. Р-2030/Бердянський повітовий відділ народного господар-
ства, м. Бердянськ Катеринославської губернії/1920–1922 рр./217 спр.

2614/ф. Р-2032/Катеринославська губернська рада народного госпо-
дарства, м. Катеринослав/1919–1925 рр./6766 спр.

2615/ф. Р-2034/Релігійна спільнота Георгієвської церкви, с. петри-
ківка Царичанського району Дніпропетровської округи/1908–1926 рр./
1 спр.

2616/ф. Р-2035/Дзвонецько-Хуторська сільрада, с. Дзвонецьке Ніко-
льської волості Катеринославського повіту і губернії/1920–1923 рр./5 спр.

2617/ф. Р-2035/Мелітопольське окружне статистичне бюро, м. Мелі-
тополь/1926 р./16 спр.

2618/ф. Р-2036/Катеринославська контора Українського акціонерного 
товариства повітряних шляхів “Укрповітряшлях”, м. Катеринослав/1925–
1926 рр./107 спр.

2619/ф. Р-2037/синельниківська контора акціонерного товариства 
повітряних шляхів “Укрповітряшлях” Катеринославського губернського 
продовольчого комітету/1925–1926 рр./55 спр.

2620/ф. Р-2038/лозовська контора акціонерного товариства повітря-
них шляхів “Укрповітряшлях”, ст. лозова павлоградської округи/1925–
1926 рр./11 спр.

2621/ф. Р-2039/Нижньодніпровська контора товариства повітряних 
шляхів “Укрповітряшлях”/1925–1926 рр./38 спр.

2622/ф. Р-2040/павлоградська контора Всеукраїнського акціонерного 
товариства повітряних шляхів “Укрповітряшлях”/1925–1926 рр./18 спр.

2623/ф. Р-2041/павлоградська повітова продовольча інспекція, 
м. павлоград Катеринославської губернії/1920–1922 рр./25 спр.

2624/ф. Р-2042/судовий слідчий 6-ї дільниці Катеринославського 
окружного суду, м. Катеринослав/1919 р./1 спр.

2625/ф. Р-2044/Катеринославська контора Всеросійського нафтового 
та торгового синдикату “Нафтосиндикат”/1920–1922 рр./95 спр.

2626/ф. Р-2045/Червонопавлівське поштово-телеграфне відділення 
Катеринославської поштово-телеграфної округи, с. Червоно-павлівка пав-
лоградського повіту Катеринославської губернії/1915–1923 рр./13 спр.

2627/ф. Р-2046/Шкіряний завод, м. павлоград павлоградського по-
віту Катеринославської губернії/1921–1922 рр./7 спр.

2628/ф. Р-2047/Чаплинська поштово-телеграфна контора запорізь-
кого губернського відділу зв’язку/1922 р./5 спр.

2629/ф. Р-2048/павлоградський чавуно-ливарний завод Катерино-
славського губраднаргоспу, м. павлоград/1918–1922 рр./3 спр.
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2630/ф. Р-2049/павлоградський державний с\г завод машин промис-
лового комбінату/1920–1926 рр./86 спр.

2631/ф. Р-2050/павлоградський державний завод № 3 промислового 
комбінату/1921–1923 рр./71 спр.

2632/ф. Р-2051/Катеринославська окружна комісія з виборів до Все-
українського установчого зібрання, м. Катеринослав/1917–1918 рр./85 спр.

2633/ф. Р-2052/Катеринославська окружна комісія з виборів до Всеу-
країнського установчого зібрання, м. Катеринослав/1917–1918 рр./84 спр.

2634/ф. Р-2053/Дніпропетровська районна каса страхування та взає-
модопомоги інвалідів “Райінстрахкаса”/1927–1929 рр./6 спр.

2635/ф. Р-2054/Комісар 3-ї дільниці з будівництва Мерефо-Херсон-
ської залізниці/1921 р./2 спр.

2636/ф. Р-2055/Керівник лінійного управління карного розшуку Ка-
теринославської залізниці, м. Катеринослав/1921 р./1 спр.

2637/ф. Р-2057/лозовська поштово-телеграфна контора управління 
Харківської округи зв’язку, ст. лозова/1920–1924 рр./5 спр.

2638/ф. Р-2058/Рудаївське поштово-телеграфне відділення Кате-
ринославської поштово-телеграфної округи, с. Рудаївка павлоградського 
повіту Катеринославської губернії/1916–1922 рр./11 спр.

2639/ф. Р-2059/Катеринославське губернське архівне управління/1922–
1925 рр./14 спр.

2640/ф. Р-2062/Губиниське поштово-телеграфне відділення Кате-
ринославської поштово-телеграфної округи, с. Губиниха Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії/1917–1923 рр./23 спр.

2641/ф. Р-2063/петропавлівська заготівельна контора Катеринослав-
ського губернського продовольчого комітету, с. петропавлівка/1922–
1923 рр./30 спр.

2642/ф. Р-2064/Катеринославський губернський комітет союзу міст, 
м. Катеринослав/1919 р./1 спр.

2643/ф. Р-2065/Катеринославський приватний науково-політичний 
інститут, м. Катеринослав/1927–1920 р./10 спр.

2644/ф. Р-2066/семено-Миронівська поштово-телеграфна каса № 17, 
с. семено-Миронівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської гу-
бернії/1918–1919 рр./2 спр.

2645/ф. Р-2067/Верхньодніпровська прибутково-видаткова книга НКФ, 
м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1923–1924 рр./9 спр.

2646/ф. Р-2069/Верхньодніпровська трудова державна позичково-
ощадна каса №  307, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губе-
рнії/1920–1924 рр./3 спр.

2647/ф. Р-2070/Верховцевська державна позичково-ощадна каса 
№ 14 при поштовому відділенні, м. Верхньодніпровськ Катеринославської 
губернії/1918–1919 рр./3 спр.

2648/ф. Р-2071/Нижньодніпровський завод ім. Карпова з виробництва 
скла, Дніпропетровського хімічного комбінату/1924–1927 рр./143 спр.

2649/ф. Р-2072/Катеринославське 5-е поштово-телеграфне відділення, 
м. Катеринослав/1916–1922 рр./37 спр.

2650/ф. Р-2073/Катеринославське ремісниче училище, м. Катерино-
слав/1919–1921 рр./1 спр.
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2651/ф. Р-2074/Магдалинівське поштово-телеграфне відділення, 
с. Магдалинівка того ж району Катеринославської губернії/1921 р./1 спр.

2652/ф. Р-2075/лоцмано-Кам’янська волостна земська управа Кате-
ринославського повіту та губернії/1918 р./1 спр.

2653/ф. Р-2076/Криворізький районний уповноважений обласної 
контори державного соляного синдикату “сіль”, м. Кривий Ріг Криворізь-
кого району/1923–1926 рр./10 спр.

2654/ф. Р-2077/Катеринославське районне управління спиртової про-
мисловості (Рауспирт)/1919–1922 рр./74 спр.

2655/ф. Р-2078/Управління Дніпропетровського водопроводу та кана-
лізації/1920–1930 рр./947 спр.

2656/ф. Р-2079/Дніпропетровське окружне архівне управління (Окр-
арх)/1925–1930 рр./122 спр.

2657/ф. Р-2080/Катеринославська губернська земельна управа/1917–
1918 рр./75 спр.

2658/ф. Р-2081/Ганнівська заготівельна контора Катеринославського 
губернського продовольчого комітету, с. Ганнівка/1922–1923 рр./23 спр.

2659/ф. Р-2082/запорізький базисний склад південної обласної 
контори державного синдикату “сіль”, м. запоріжжя Катеринославської 
губернії/1923–1924 рр./8 спр.

2660/ф. Р-2083/Уповноважений південної обласної контори держав-
ного синдикату “сіль” на Катеринославщині, м. Катеринослав/1924–
1927 рр./37 спр.

2661/ф. Р-2084/Будівельне управління Всесоюзного державного 
будівельно-монтажного тресту “Коксохіммонтаж” Наркомважпром сРсР, 
ст. Баглєй сталінської залізниці Дніпропетровської області/1085 спр.

2662/ф. Р-2085/Дніпропетровський обласний курсовий комбінат з 
підготовки та перепідготовки вчителів початкових та неповних середніх 
шкіл/1935–1938 рр./668 спр.

2663/ф. Р-2086/Гаврилівський волвиконком павлоградського повіту 
Катеринославської губернії/1920–1923 рр./80 спр.

2664/ф. Р-2087/Вовнигський сільвиконком Нікопольської волості 
Катеринославського повіту та губернії/1922 р./5 спр.

2665/ф. Р-2088/звонецький сільський комітет незаможних селян 
солонянського району Дніпропетровської округи/1923–1930 рр./31 спр.

2666/ф. Р-2089/Робітничий комітет профспілки робітників з будів-
ництва станції зачепилівка Мерефо-Херсонської залізниці/1927 р./4 спр.

2667/ф. Р-2090/Робітничий комітет профспілки робітників з будівни-
цтва будинків відпочинку, с. Орлівщина павлоградської округи/1926 р./
3 спр.

2668/ф. Р-2090/Генічеська повітова продовольча комісія, м. Генічеськ 
запорізької губернії/1922 р./8 спр.

2669/ф. Р-2092/Генічеський універсальний магазин № 3 Дніпропет-
ровської промислово-кооперативної торгівлі (промкоопторг), м. Геніче-
ськ/1931–1932 рр./13 спр.

2670/ф. Р-2093/профспілковий комітет профспілки працівників 
машинно-тракторних станцій при Дніпропетровській вищій комуністичній 
сільськогосподарській школі/1932–1937 рр./2 спр.
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2671/ф. Р-2094/Дніпропетровська обласна каса страхування та взає-
модопомоги інвалідів “Облстрахкаса”/1931–1932 рр./2 спр.

2672/ф. Р-2095/Катеринославське районне відділення з торгівлі ме-
талами українського бюро “Металоторг”, м. Катеринослав/1922–1923 рр./
1 спр.

2673/ф. Р-2096/Дніпропетровський обласний трест металевих виро-
бів, м. Дніпропетровськ/1933–1939 рр./906 спр.

2674/ф. Р-2098/Робітничий комітет профспілки робітників з будівни-
цтва поліклініки Дніпропетровського медико-санітарного управління/1928–
1929 рр./12 спр.

2675/ф. Р-2099/Робітничий комітет № 27 профспілки робітників з 
будівництва Дніпропетровської взуттєвої фабрики/1929 р./6 спр.

2676/ф. Р-2100/професійний комітет профспілки робітників політ-
просвітних закладів при Дніпропетровських обласних однорічних курсах 
марксизму-ленінізму/1935–1937 рр./3 спр.

2677/ф. Р-2101/Дніпропетровське обласне управління уповноваже-
ного Народного комісаріату важкої промисловості сРсР, м. Дніпропет-
ровськ/1932–1934 рр./15 спр.

2678/ф. Р-2102/Місцевий комітет (містком) профспілки робітників 
державних закладів при Дніпропетровському обласному управлінні упо-
вноваженого народного комісаріату важкої промисловості сРсР/1933–
1934 рр./1 спр.

2679/ф. Р-2103/Робітничий комітет № 18 профспілки робітників з 
будівництва Амур-Нижньодніпровської школи/1926–1927 рр./5 спр.

2680/ф. Р-2104/Робітничий комітет № 18 профспілки робітників з бу-
дівництва Дніпропетровського залізничного клубу/1927 р./9 спр.

2681/ф. Р-2105/Дніпропетровські обласні однорічні курси марксизму-
ленінізму при обласному комітеті комуністичної партії більшовиків Укра-
їни, м. Дніпропетровськ/1927–1934 рр./373 спр.

2682/ф. Р-2106/Навчальне підсобне господарство Дніпропетровської 
вищої комуністичної сільськогосподарської школи ім. тов. сталіна, с. пет-
риківка петриківського району Дніпропетровської області/1933–1938 рр./
41 спр.

2683/ф. Р-2107/Новомосковська повітова комісія допомоги голоду-
ючим Катеринославської губернії/1920–1924 рр./5 спр.

2684/ф. Р-2108/Дніпропетровська трудова артіль хлібовипічки “про-
грес” Дніпропетровської спілки промислової кооперації (промсоюз)/1925–
1929 рр./1 спр.

2685/ф. Р-2109/Робітничий комітет № 15 профспілки робітників з 
будівництва Дніпропетровського будинку культури/1927–1928 рр./32 спр.

2686/ф. Р-2110/Дніпропетровська трудова артіль з випічки хліба 
“Хліб”/1924–1929 рр./1 спр.

2687/ф. Р-2111/Катеринославська виробнича кустарна трудова артіль 
з випічки хліба/1922–1925 рр./2 спр.

2688/ф. Р-2112/Катеринославська трудова артіль кустарно-конди-
терського виробництва “Робітник”/1924–1926 рр./1 спр.
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2689/ф. Р-2113/Катеринославська робітнича артіль хлібовипічки 
“Кооператор” Катеринославської спілки промислової кооперації (пром-
союз)/1925–1926 рр./1 спр.

2690/ф. Р-2114/Дніпропетровська спілка промислової кооперації 
(промсоюз)/1925–1929 рр./2 спр.

2691/ф. Р-2115/Робітничий комітет профспілки робітників землі та 
лісу Катеринославського повітового земельного відділу, м. Катеринослав/
1920 р./1 спр.

2692/ф. Р-2116/Комітет службовців павлоградського повітового зе-
мельного відділу Катеринославської губернії/1920 р./3 спр.

2693/ф. Р-2117/Артільська реміснича школа павлоградського повіту, 
с. Артільне Катеринославської губернії/1920–1922 рр./2 спр.

2694/ф. Р-2118/Місцевий комітет профспілки при Дніпропетровсь-
кому медичному технікумі, м. Дніпропетровськ/1931–1933 рр./2 спр.

2695/ф. Р-2119/солонянське поштово-телеграфне відділення Кате-
ринославського губернського відділу зв’язку, с. солоне/1919–1923 рр./
12 спр.

2696/ф. Р-2120/правління релігійної спільноти святоказанської цер-
кви, с. Олександрівка Олександрівської сільради Божедарівського району 
Дніпропетровської області/1930–1935 рр./4 спр. 

2697/ф. Р-2121/правління релігійної спільноти покровської церкви, 
с. покровка Божедарівського району Криворізької округи/1923–1930 рр./
5 спр.

2698/ф. Р-2122/Державний пивоварний завод № 1, м. павлоград/1922–
1923 рр./8 спр.

2699/ф. Р-2123/Чапельська сільрада любимівської волості Ново-
московського повіту Катеринославської губернії/1918–1922 рр./1 спр.

2700/ф. Р-2124/Ощадна каса № 328 Верхньодніпровського повітово-
го казначейства, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії/1917–
1921 рр./16 спр.

2701/ф. Р-2125/Державний машинобудівний завод ім. Артема, м. Ни-
жньодніпровськ/1917–1921 рр./56 спр.

2702/ф. Р-2126/Амурське поштово-телеграфне відділення Катери-
нославського губернського відділу зв’язку, с-ще Амур/1918–1925 рр./
21 спр.

2703/ф. Р-2127/Рибальський сільський комітет незаможних селян, 
с. Рибальське Іосифівської волості Новомосковського повіту Катерино-
славської губернії/1920 р./1 спр.

2704/ф. Р-2128/Управління Дніпропетровського окружного інже-
нера/1924–1930 рр./153 спр.

2705/ф. Р-2129/Управління Дніпропетровської міжрайонної інспек-
тури державного контролю над будівництвом, м. Дніпропетровськ/1931–
1932 рр./54 спр.

2706/ф. Р-2130/Державний Катеринославський киснево-ацетилено-
вий завод “перун”, м. Катеринослав/1918–1924 рр./7 спр.

2707/ф. Р-2130/Нікопольський районний відділ народного госпо-
дарства, м. Нікополь Катеринославської губернії/1920–1922 рр./110 спр.
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2708/ф. Р-2131/петропавлівська поштово-телеграфна контора Кате-
ринославської поштово-телеграфної округи, с. петропавлівка павло-
градського повіту Катеринославської губернії/1917–1924 рр./71 спр.

2709/ф. Р-2132/Катеринославська міська управа, м. Катерино-
слав/1918–1919 рр./1288 спр.

2710/ф. Р-2133/2-й державний механічний завод “сатурн”, м. Кате-
ринослав/1912–1927 рр./93 спр.

2711/ф. Р-2134/Народний суд 8-ї дільниці Кобеляцького судового 
округу, с. Царичанка полтавської губернії/1920–1923 рр./475 спр.

2712/ф. Р-2135/Народний суд 3-ї дільниці, с. Царичанка полтавської 
губернії/1920–1923 р./255 спр.

2713/ф. Р-2136/ляшківський волвиконком, с. ляшківка Кобеляцького 
повіту полтавської губернії/1920–1923 рр./18 спр.

2714/ф. Р-2138/профспілка фельдшерів, м. Катеринослав/1918–1919 рр./
13 спр.

2715/ф. Р-2139/Катеринославська губернська радянська лікарня/1918–
1922 рр./5 спр.

2716/ф. Р-2140/запорізько-Кам’янська поштово-телеграфна контора 
Катеринославської поштово-телеграфної округи/1917–1926 рр./45 спр.

2717/ф. Р-2141/Рибальське сільське управління Йосипівської воло-
сті Новомосковського повіту Катеринославської губернії/1918–1919 рр./
8 спр.

2718/ф. Р-2142/павлоградський державний спиртний склад Катери-
нославського районного управління державними заводами винотютюнової 
промисловості, м. Катеринослав/1916–1923 рр./105 спр.

2719/ф. Р-2143/Дніпропетровський трубопрокатний завод ім. леніна, 
м. Дніпропетровськ/694 спр.

2720/ф. Р-2144/Дніпропетровський окружний трест харчової про-
мисловості “Харчотрест”/1926–1930 рр./12 спр.

2721/ф. Р-2145/Державний металургійний та метизний завод ім. Кар-
ла лібкнехта трубопрокатної та трубної промисловості “Главтрубсталь”, 
м. Амур-Нижньодніпровськ/1913–1929 рр./388 спр.

2722/ф. Р-2146/Металургійний завод ім. петровського, м. Дніпропет-
ровськ/1917–1928 рр./716 спр.

2723/ф. Р-2147/Катеринославська міська демократична дума, м. Кате-
ринослав/1918–1919 рр./8 спр.

2724/ф. Р-2148/лікарська частина Катеринославської залізниці, 
м. Катеринослав/1917–1922 рр./6 спр.

2725/ф. Р-2149/Катеринославський технікум, м. Катеринослав/1920–
1922 рр./28 спр.

2726/ф. Р-2150/Катеринославська поштово-телеграфна контора, 
м. Катеринослав/1917–1926 рр./917 спр.

2727/ф. Р-2151/Управління сталінської залізниці/1918–1928 рр./61 спр.
2728/ф. Р-2152/Катеринославське залізничне поштово-телеграфне 

відділення, м. Катеринослава/1918–1925 рр./7 спр.
2729/ф. Р-2153/Катеринославське 1-е міське поштово-телеграфне 

відділення Катеринославського губернського відділу зв’язку, м. Катери-
нослав/1920–1922 рр./36 спр.
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2730/ф. Р-2154/Царичанське поштово-телеграфне відділення Кате-
ринославської поштово-телеграфної контори, с. Царичанка Кобеляцького 
повіту полтавської губернії/1917–1925 рр./20 спр.

2731/ф. Р-2155/Катеринославський казенний військовий склад № 1, 
м. Катеринослав/1917–1922 рр./15 спр.

2732/ф. Р-2156/Катеринославська повірочна палата мір та вагів, 
м. Катеринослав/1917–1921 рр./82 спр.

2733/ф. Р-2157/8-й механічний та чавуноливарний завод, м. синель-
никове Катеринославської губернії/1921–1925 рр./87 спр.

2734/ф. Р-2158/Управління уповноваженого у Катеринославському 
повіті об’єднання донецької державної кам’яновугільної промисловості 
“Донвугілля”, м. Катеринослав/1922–1926 рр./47 спр.

2735/ф. Р-2159/Орільська сільрада/1923 р./1 спр.
2736/ф. Р-2160/Дніпропетровський металургійний завод півден-

сталі ім. Дзержинського, м. Кам’янське того ж району Дніпропетровської 
округи/1918–1928 рр./1405 спр.

2737/ф. Р-2161/покрівельно-лопатний та чавуноливарний завод 
ім. Комінтерна південного металургійного тресту “південсталь”, м. Амур-
Нижньодніпровськ/1918–1930 рр./445 спр.

2738/ф. Р-2162/залізоробний завод металургійного Донецького това-
риства, м. Амур-Нижньодніпровськ/1916–1923 рр./79 спр.

2739/ф. Р-2163/Новомосковська торговельно-промислова школа, 
м. Новомосковськ Катеринославської округи/1926 р./6 спр.

2740/ф. Р-2164/Начальник міліції міста Катеринослава (головний ко-
місар)/1917 р./1 спр.

2741/ф. Р-2165/Добровольське поштово-телеграфне відділення Ка-
теринославської поштово-телеграфної округи, с. Добровольське Кате-
ринославської губернії/1920–1921 рр./13 спр.

2742/ф. Р-2213/Дніпропетровський науково-дослідний інститут кад-
рів та організації праці чорної металургії головного управління металур-
гійної промисловості/1930–1932 рр./20 спр.

2743/ф. Р-2219/павлоградський окружний суд, м. павлоград/1925 р./
528 спр.

2744/ф. Р-2220/Народний суд по аліментним справ, м. Дніпропет-
ровськ/1927–1929 рр./5383 спр.

2745/ф. Р-2222/Дніпропетровська артіль “Деревокістьтокар” при 
Дніпропетровській спілці промислової кооперації/1929–1930 рр./2 спр.

2746/ф. Р-2223/Дніпропетровська артіль ступочників “селянська 
допомога” при Дніпропетровській спілці промислової кооперації/1927–
1930 рр./2 спр.

2747/ф. Р-2224/Дніпропетровська об’єднана артіль ковбасників 
“Ковбасник” при Дніпропетровській спілці промислової кооперації/1928–
1930 рр./4 спр.

2748/ф. Р-2225/Дніпропетровська артіль з виготовлення тари “строй-
тара” при Дніпропетровській спілці промислової кооперації/1929–1930 рр./
2 спр.
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2749/ф. Р-2226/Дніпропетровська 2-а промартіль пекарів “Кустарь” 
при Дніпропетровські й спілці промислової кооперації/1927–1929 рр./
1 спр.

2750/ф. Р-2227/Дніпропетровська артіль “Каблучник” при Дніпро-
петровській спілці промислової кооперації/1929–1930 рр./1 спр.

2751/ф. Р-2228/Дніпропетровська артіль з виготовлення стільців 
“Кооперативна праця” при Дніпропетровській спілці промислової ко-
операції/1927–1929 рр./3 спр.

2752/ф. Р-2230/Дніпропетровська артіль “Технолог” при Дніпропет-
ровській спілці промислової кооперації/1930–1931 рр./4 спр.

2753/ф. Р-2231/Дніпропетровська кооперативно-промислова артіль 
“Кооперат-столяр” при Дніпропетровській спілці промислової коопера-
ції/1928–1930 рр./4 спр.

2754/ф. Р-2232/павлоградський спортивний клуб окружної ради фі-
зичної культури ОРФК при окружному виконкомі/1924 р./5 спр.

2755/ф. Р-2233/Велико-Токмакська повітова економічна рада Кате-
ринославської губернії/1921–1923 рр./19 спр.

2756/ф. Р-2234/Велико-Токмацький повітовий відділ праці запорізької 
губернії, потім Катеринославської губернії/1921–1923 рр./183 спр.

2757/ф. Р-2235/Велико-Токмакська повітова комісія допомоги го-
лодуючим при Велико-Токмакському повітовому виконкомі запорізької 
губернії, потім, Катеринославської губернії/1921–1923 рр./59 спр.

2758/ф. Р-2236/Дніпропетровський вагонний завод ім. “правди”, 
м. Кам’янське/1925–1927 рр./45 спр.

2759/ф. Р-2237/Дніпропетровська державна центральна публічна 
бібліотека ім. Жовтневої революції/1918–1930 рр./28 спр.

2760/ф. Р-2238/павлоградська повітова земська управа Катерино-
славської губернії, м. павлоград/1917–1922 рр./62 спр.

2761/ф. Р-2239/Дніпропетровський обласний інститут охорони ма-
теринства та дитинства Народного комісаріату охорони здоров’я УРсР, 
м. Дніпропетровськ/1930–1940 рр./693 спр.

2762/ф. Р-2241/Дніпропетровський методичний комбінат Голов-
ного управління навчальними закладами Народного комісаріату проми-
словості/1933–1936 рр./178 спр.

2763/ф. Р-2242/Дніпропетровський міжгалузевий інститут техніч-
ного навчання робітників Головного управління навчальними закладами 
Народного комісаріату важкої промисловості/1937–1938 рр./6 спр.

2764/ф. Р-2243/Дніпродзержинський філіал Дніпропетровського 
міжгалузевого інституту технічного навчання робітників Головного уп-
равління навчальними закладами Народного комісаріату важкої про-
мисловості/1936–1937 рр./17 спр.

2765/ф. Р-2244/Криворізький філіал Дніпропетровського міжгалу-
зевого інституту технічного навчання робітників Головного управ-
ління навчальними закладами Народного комісаріату важкої промисло-
вості/1936–1937 рр./2 спр.

2766/ф. Р-2245/запорізький філіал Дніпропетровського міжгалузе-
вого інституту технічного навчання робітників Головного управління нав-
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чальними закладами народного комісаріату важкої промисловості/1936–
1938 рр./27спр.

2767/ф. Р-2246/Велико-Токмацький філіал Дніпропетровського між-
галузевого інституту технічного навчання робітників Головного управ-
ління навчальними закладами Народного комісаріату важкої промисло-
вості/1936–1937 рр./22 спр.

2768/ф. Р-2247/Керченський філіал Дніпропетровського міжгалузе-
вого інституту технічного навчання робітників Головного управління нав-
чальними закладами Народного комісаріату важкої промисловості/1936–
1937 рр./9 спр.

2769/ф. Р-2254/Дніпропетровська обласна контора управління дер-
жавної торгівлі книгами та культкрамом “Держкнигокульторг” при Раді 
народних комісарів УРсР, м. Дніпропетровськ/1935–1938 рр./1395 спр.

2770/ф. Р-2255/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
робітників земельних органів, м. Дніпропетровськ/1933–1941 рр./346 спр.

2771/ф. Р-2256/Дніпропетровське обласне добровільно-спортивне 
товариство “Врожай”/1938–1941 рр./20 спр.

2772/ф. Р-2257/Дніпропетровське обласне управління місцевої па-
ливної промисловості Народного комісаріату місцевої паливної проми-
словості УРсР, м. Дніпропетровськ/1939–1941 рр./90 спр.

2773/ф. Р-2258/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
робітників лісопилення та деревообробки/1932–1941 рр./279 спр.

2774/ф. Р-2259/Дніпропетровський обласний комітет профспілки 
робітників радгоспів з розведення свиней/1934–1940 рр./287 спр.

2775/ф. Р-2260/Дніпропетровський обласний комітет профспілки ро-
бітників овочевих радгоспів/1931–1941 рр./422 спр.

2776/ф. Р-2261/Народний суд І-ї дільниці Криничанського району 
Дніпропетровської округи/1928–1931 рр./1322 спр.

2777/ф. Р-2266/Будівництво елеватора при ст. Бузівка Всесоюзного 
державного тресту “Хлібобуд”, ст. Бузівка сталінської залізниці/1937–
1938 рр./18 спр.

2778/ф. Р-2267/Будівництво елеватора при ст. Магедово Всесоюзного 
державного тресту “Хлібобуд”, ст. Магедово сталінської залізниці/1937–
1939 рр./135 спр.

2779/ф. Р-2554/Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції, 
м. Харків/1931–1932 рр./55 спр.

2780/ф. Р-3193/Криворізький окружний земельний відділ, м. Кривий 
Ріг/1923–1930 рр./62 спр.

2781/Верхньодніпровський педагогічний технікум, м. Верхньодні-
провськ Катеринославської губернії/1920–1923 рр./443 спр.

2782/Дніпропетровський обласний комітет професійних робітників 
машинно-тракторних станцій, м. Дніпропетровськ/1933–1941 рр./360 спр.

2783/Дніпропетровський обласний комітет професійних робітників 
радгоспів з розведення свиней, м. Дніпропетровськ/1934–1941 рр./338 спр.

2784/Дніпропетровський металургійний завод ім. Карла лібкнехта, 
м. Дніпропетровськ/1930 р./13 спр.
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2785/Криворізьке повітове відділення профспілки робітників хар-
чової та смакової промисловості, м. Кривий Ріг Катеринославської гу-
бернії/1921–1922 рр./24 спр.

2786/Дніпропетровські обласні однорічні курси пропагандистів 
при Дніпропетровському обласному комітеті партії України, м. Дніпропет-
ровськ/1936–1937 рр./186 спр.

2787/павлоградська повітова комісія з виборів до Установчих зборів, 
м. павлоград/1917 р./32 спр.

2788/Дорожний тарифо-формовочний відділ Катерининської заліз-
ниці, м. Катеринослав/1919 р./43 спр.

2789/Народний суд м. Амур-Нижньодніпровська/1920–1924 рр./95 спр.
2790/Рада народних суддів Криворізького судового округу, м. Кривий 

Ріг Катеринославської губернії/1921 р./144 спр.
2791/Колекція особових документів студентів, що вступили до ме-

дичних технікумів, акушерських шкіл і профшкіл, на курси сестер мило-
сердя та інші навчальні заклади/367 спр.

2792/Криворізька зернова колгоспна спілка сільськогосподарських 
колективів, м. Кривий Ріг/1930 р./5 спр.

2793/павлоградська окружна військова нарада, м. павлоград/1924–
1925 рр./12 спр.

2794/Йозефстальське волосне правління/1924–1925 рр./1461 спр.
2795/Дніпропетровський обласний комітет профспілок робітників 

зернових радгоспів, м. Дніпропетровськ/1933–1941 рр./634 спр.
2796/Креслення, плани, ескізи Катерининської залізниці/961 спр.
2797/Товариство Московсько-Києво-Воронезької залізниці/73 спр.
2798/Дорога Одеса-Бахмач/107 спр.
2799/Креслення, плани, ескізи залізниць, розташованих на території 

РРФсР/423 спр.
2800/Колекція креслень і планів залізниць України/159 спр.
2801/Народний суд Мелітопольського округу Катеринославської гу-

бернії/1920–1924 р./2542 спр.
2802/Мелітопольська контора рибного синдикату, м. Мелітополь 

Дніпропетровського округу/1923–1927 рр./107 спр.
2803/Мелітопольський окружний земельний відділ, м. Меліто-

поль/1928–1929 рр./60 спр.
2804/запорізька філія “Укрм’ясохолодобойня”, м. запоріжжя/1923–

1925 рр./70 спр.
2805/Дебальцівська сільська рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів, с. Дебальцеве павлівської волості запорізького 
повіту і губернії/1920–1922 рр./11 спр.

2806/Велико-Токмакське земельне управління запорізької губер-
нії/1920–1922 рр./195 спр.

2807/Відділ народної освіти Велико-Токмакського повітового вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів запорізького округу/1921–1923 рр./34 спр.

2808/Велико-Токмакська повітова продовольча комісія Катерино-
славської губернії/1921–1923 рр./18 спр.
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2809/Велико-Токмакська районна окрема продовольча комісія запо-
різької губернії/1920–1921 рр./11 спр.

2810/Народний суд Велико-Токмакського повіту запорізької губернії/
1922 р./51 спр.

2811/Велико-Токмацький повітовий виконавчий комітет запорізької 
губернії/1920–1928 рр./355 спр.

2812/Благовіщенський закупівельний пункт акціонерного товарис-
тва “Хлібопродукт”, с. Благовіщенське Балківського району запорізького 
округу/1925–1928 рр./19 спр.

2813/полтавський губернський відділ народного зв’язку, м. полтава/
1922 р./4 спр.

2814/Червоногвардійська окружна судово-земельна комісія, м. Черво-
ногвардійськ полтавської губернії/1923–1925 рр./115 спр.

2815/полтавська губернська судово-земельна комісія, м. полтава/1923–
1925 рр./43 спр.

2816/полтавська окружна судово-земельна комісія, м. полтава/1922–
1924 рр./51 спр.

2817/Нехворощанське районне земельне управління, с. Нехвороща 
Червоноградського округу полтавської губернії/1923 р./1 спр.

2818/Ряський волосний виконавчий комітет ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ряське Костянтиноградського 
повіту полтавської губернії/1920–1923 рр./47 спр.

2819/Червоноградський окружний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград полтав-
ської губернії/1924–1925 рр./1 спр.

2820/Червоноградська окружна філія профспілок службовців радян-
ської торгівлі, м. Червоноград полтавської губернії/1925 р./1 спр.

2821/Червоноградська окружна комісія сільських товариств взає-
модопомоги, м. Червоноград полтавської губернії/1925 р./3 спр.

2822/смілянський кущ Катеринославської районної контори тресту 
“Укрм’ясохолодобойня”, м. сміла Черкаського округу/1924–1926 рр./16 спр.

2823/сабліно-знам’янський державний  цукровий завод/1921–1922 рр./
8 спр.

2824/Верхньо-Рогачинська поштово-телеграфна контора Одеського 
поштово-телеграфного округу, с. Верхній Рогачик Каховської волості Тав-
рійської губернії/1919 р./3 спр.

2825/Олександрійське повітове відділення профспілки робітників 
мистецтва, м. Олександрія Кременчуцької губернії/1922–1923 рр./7 спр.

2826/Кременчуцьке губернське лісове управління, м. Кременчук/
1922 р./7 спр.

2827/Кременчуцький губернський відділ народної освіти, м. Кре-
менчук/1922 р./2 спр.

2828/Мар’ївська сільська рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. Мар’ївка попельнастівського району Кремен-
чуцького округу/1923–1926 рр./1 спр.

2829/Таганрозька вантажно-розвантажна контора Українського упра-
вління місцевого транспорту, м. Таганрог/1923–1924 рр./24 спр.
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2830/Таганрозька агенція № 1 Українського пайового товариства 
“Вантаж”, м. Таганрог/1924–1925 рр./27 спр.

2831/заводський комітет робітників металістів і деревообробників 
1-го радянського заводу сільськогосподарських машин, м. Олександрія 
Херсонської губернії/1917 р./3 спр.

2832/Начальник 2-го району Мелітопольської окружної радянської 
міліції і кримінального розшуку, с. Веселе Мелітопольського округу/1924–
1927 рр./44 спр.

2833/Шевченківське окружне управління лісами, м. Черкаси/1927–
1929 рр./79 спр.

2834/Мелітопольська повітова комісія з боротьби з наслідками голоду 
при повітовому виконавчому комітеті Катеринославської губернії/1923 р./
10 спр.

2835/Мелітопольська контора Всеукраїнської державної контори 
експорту та імпорту “Держторг” УсРР, м. Мелітополь/1927–1928 рр./6 спр.

2836/Два примірники сумарного опису Облстатуправління/1926–
1933 рр./127 спр.

2837/Другі примірники опису колекції листівок/1951 спр.
2838/Бердянська міська ратуша, м. Бердянськ Таврійської губернії/

1846–1865 рр./81 спр.
2839/Бердянський повітовий суд, м. Бердянськ Таврійської губер-

нії/1844–1869 рр./218 спр.
2840/Олександрівський сирітський суд, м. Олександрівськ Катери-

нославської губернії/1848 р./1 спр.
2841/Олександрівський повітовий суд Катеринославського наміс-

ництва/1787–1794 рр./3 спр.
2842/слов’янська і Херсонська єпархії, м. полтава і м. Ново-

Миргород/1756–1911 рр./700 спр.
2843/Комітет установ в місті Катеринославі для розподілу позик 

жителям, що постраждали від пожежі в 1836 році, м. Катеринослав/1838–
1859 рр./17 спр.

2844/Канцелярія 4-ї піхотної дивізії 1-го полку Варшавського 
військового округу, м. ломжа ломжівського повіту і губернії/1900–1914 рр./
1 спр.

2845/14-й піхотний Олонецький полк/1772–1775 р./1 спр.
2846/Олександрівська дворянська опіка, м. Олександрівськ Катери-

нославської губернії/1825–1845 рр./1 спр.
2847/Бердянське повітове поліцейське управління, м. Бердянськ Тав-

рійської губернії/1860–1863 рр./10 спр.
2848/Мелітопольське повітове управління, м. Мелітополь Таврійської 

губернії/1863–1890 рр./178 спр.
2849/Мелітопольське повітове поліцейське управління, м. Меліто-

поль Таврійської губернії/1861–1881 рр./53 спр.
2850/пристав 3-го стану, с. Кам’янка Мелітопольського повіту Тав-

рійської губернії/1839–1889 рр./40 спр.
2851/пристав 2-го стану, с. Кам’янка Мелітопольського повіту Тав-

рійської губернії/1882 р./116 спр.
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2852/петропавлівська церква, с. павлівка Катеринославського повіту 
і губернії/1806–1875 рр./10 спр.

2853/Рождественсько-Богородицька церква, с. Межиріч Булахівської 
волості павлоградського повіту Катеринославської губернії/1794–1849 рр./
10 спр.

2854/Командир 3-ї французької дивізії/1816–1818 рр./6 спр.
2855/поліцейський чиновник, м. Генічеськ Бердянського повіту 

Таврійської губернії/1860–1863 рр./5 спр.
2856/Бердянський земський справник, м. Бердянськ Таврійської гу-

бернії/1861–1863 рр./6 спр.
2857/Верхньодніпровське повітове поліцейське управління, м. Вер-

хньодніпровськ Катеринославської губернії/1850–1866 рр./1 спр.
2858/Катеринославська головна контора спадкоємців І. К. та 

А. В. Рильських, м. Катеринослав/1910–1917 рр./19 спр.
2859/Опис справ таємної частини особового архіву революціо-

нерів/1907–1922 рр./26 спр.
2860/Чаплинська лікарська дільниця відділу охорони здоров’я Кате-

рининської залізниці, ст. Чаплине/1922 р./11 спр.
2861/павлоградська окружна інспектура соціального забезпечення, 

м. павлоград/1923–1927 рр./108 спр.
2862/сабліно-знаменський відкормпункт смелянської агенції тресту 

“Укрм’ясохладобойня”, ст. знам’янка Катеринославської залізниці/1924–
1925 рр./4 спр.

2863/Дніпропетровський робітничий факультет при Дніпропетров-
ському інституті професійної освіти/1930–1933 рр./493 спр.

2864/Криворізьке окружне статистичне бюро, м. Кривий Ріг/1926 р./
14 спр.

2865/завод “Червоний профінтерн”/1921–1927 рр./183 спр.
2866/Рудничний профспілковий комітет Нікопольсько-Марганець-

кого рудника ім. Комінтерну Криворізького округу/1921–1926 рр./165 спр.
2867/Опис справ та книг архматеріалу Дніпропетровської контори 

НГО, переданих на подальше зберігання Дніпропетровському міськ-
архіву/1926–1931 рр./212 спр.

2868/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ, м. Амур-Ниж-
ньодніпровськ/1925 р./313 спр.

2869/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ, м. Амур-
Нижньодніпровськ/1926 р./1363 спр.

2870/Архівно-інвентарний опис цивільних справ 6-ї дільниці Амур-
Нижньодніпровського народного суду/1926–1927 рр./320 спр.

2871/Архівно-інвентарний опис народного суду м. Амур-Нижньодні-
провська/1927 р./1671 спр.

2872/Архівно-інвентарний опис цивільних справ Єлисавето-
Кам’янського району/1926 р./762 спр.

2873/Додатковий опис до кримінальних справ/1926–1927 рр./589 спр.
2874/Архівно-інвентарний опис цивільних справ, м. Дніпропет-

ровськ/1927 р./1178 спр.
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2875/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ народного суду 
7-ї дільниці м. Дніпропетровська/1928 р./851 спр.

2876/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ народного суду 
7-ї дільниці м. Дніпропетровська/1928 р./283 спр.

2877/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ народного суду 
7-ї дільниці м. Дніпропетровська/1928 р./805 спр.

2878/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ народного суду 
Амур-Нижньодніпровського 2-го району цивільних справ/1929 р./1683 спр.

2879/Архівно-інвентарний опис кримінальних справ, м. Дніпропет-
ровськ/1930 р./1316 спр.

2880/Архівні матеріали колгоспу “пам’ять Ілліча” Діївської сільради 
Дніпропетрового району/1930 р./6 спр.

2881/Опис архівних матеріалів Діївської, Васильківської сільради 
Дніпропетрового району/1929–1930 рр./6 спр.

2882/Опис архівних матеріалів артілі “Шляхом леніна” Чаплинської 
сільради Дніпропетрового району/1930–1931 рр./8 спр.

2883/Опис архівних матеріалів колгоспу “Червоне поле” старо-
Кайдацької сільради Дніпропетровського району/1930 р./5 спр.

2884/Опис архівних матеріалів колгоспної сільради/1930–1932 рр./
30 спр.

2885/Опис архівних матеріалів Мандриківської сільради/1920–1931 рр./
24 спр.

2886/Опис архівних матеріалів Волоської сільради/1919–1931 рр./
85 спр.

2887/Опис архівних матеріалів любимівської сільради Дніпропет-
ровського району/1927–1929 рр./17 спр.

2888/Опис архівних матеріалів колгоспу “Шлях до комуни” Ново-
Миколаївської сільради Дніпропетровського району/1929–1930 рр./3 спр.

2889/Опис архівних матеріалів Ново-Миколаївської сільради Дні-
пропетровського району/1926–1930 рр./13 спр.

2890/Опис архівних матеріалів Ново-Олександрівської сільради Дні-
пропетровського району/1926–1933рр./34 спр.

2891/Опис архівних матеріалів колгоспу “перше Травня” Дніпро-
петровського району/1929–1930 рр./7 спр.

2892/Опис архівних матеріалів колгоспу ім. Ворошилова Чапельської 
сільради Дніпропетровського району/1930 р./12 спр.

2893/Опис архівних матеріалів Йосипівської сільради Дніпропет-
ровського району/1926–1930 рр./131 спр.

2894/Опис архівних матеріалів Ямбурзької сільради Дніпропет-
ровського району/1925–1931 рр./98 спр.

2895/Опис архівних матеріалів підгороднянської сільради Карло-
Марксівського району/266 спр.

2896/Опис архівних матеріалів радгоспу “Огрінь” заводу ДзМУ 
Карло-Марксівської сільради Дніпропетровського району/1923–1931 рр./
106 спр.

2897/Опис архівних матеріалів Краснопільського скотарсько-моло-
чарського споживчого товариства № 1 Дніпропетровського району/1914–
1929 рр./18 спр.
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2898/Опис архівних матеріалів підгороднянського споживчого това-
риства Дніпропетровського району/1928–1929 рр./1 спр.

2899/Опис архівних матеріалів колгоспу Карла Маркса Йосипівської 
сільради Дніпропетровського району/1929–1930 рр./14 спр.

2900/Опис архівних матеріалів колгоспу ім.  Шевченка Одинківської 
сільради Дніпропетровського району/1929–1931 рр./32 спр.

2901/Опис архівних матеріалів Одинківської сільради Дніпропет-
ровського району/1924–1930 рр./32 спр.

2902/Опис архівних матеріалів попово-Балівської сільради Дніпро-
петровського району/1928–1930 рр./12 спр.

2903/Опис архівних матеріалів Огрінської сільради Дніпропетров-
ського району/1927–1931 рр./26 спр.

2904/Опис архівних матеріалів ломівської сільради Дніпропетров-
ського району/1925 р./10 спр.

2905/Опис архівних матеріалів кооперативно-трудової артілі інва-
лідів “Дніпрові пороги”, Дніпропетровського району/1926–1930 рр./7 спр.

2906/Опис архівних матеріалів колгоспу “Червоний орач” люби-
мівської сільради Дніпропетровського району/1929–1930 рр./38 спр.

2907/Опис архівних матеріалів колгоспу ім.  леніна Ямбурзької 
сільради/1922–1930 рр./22 спр.

2908/Опис архівних матеріалів артілі “Краща праця” Гречанської 
сільради Дніпропетровської області/1930–1931 рр./2 спр.

2909/Опис архівних матеріалів Чапельської сільради Дніпропет-
ровського району/1924–1930 рр./40 спр.

2910/Опис архівних матеріалів колгоспу “сніп” Краснопольської 
сільради Дніпропетровського району/1926–1930 рр./3 спр.

2911/Опис архівних матеріалів колгоспу “перемога” Мандриківської 
сільради Дніпропетровського району/1930 р./7 спр.

2912/Опис архівних матеріалів колгоспу “Красногвардієць” сурсько-
литовської сільради Дніпропетровського району/1929–1931 рр./1 спр.

2913/Опис архівних матеріалів колгоспу “перемога” ломівської 
сільради Дніпропетровського району/1930 р./38 спр.

2914/Опис архівних матеріалів підгороднянського селянського комі-
тету незаможних селян Дніпропетровського району/1922–1929 рр./22 спр.

2915/Опис архівних матеріалів колгоспу ім. Ульянова підгороднян-
ської сільради Дніпропетровського району/1927–1930 рр./22 спр.

2916/Опис архівних матеріалів колгоспу “пролетарій” Ново-Оле-
ксандрівської сільради Дніпропетровського району/1929–1930 рр./1 спр.

2917/Опис архівних матеріалів колгоспу ім. Воровського (Косіора) 
Горянівської сільради Дніпропетровського району/1926–1930 рр./41 спр.

2918/Опис архівних матеріалів Ново-Олександрівського скотарсько-
молочарського споживчого товариства Дніпропетровського району/1929–
1930 рр./10 спр.

2919/Опис архівних матеріалів колгоспу ім. Шевченка селецької 
сільради Дніпропетровського району/1930–1932 рр./4 спр.

2920/Опис архівних матеріалів сухачівської сільради Дніпропе-
тровського району/1925–1930 рр./170 спр.
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2921/Опис архівних матеріалів колгоспу “Виробник” сурсько-
покровської сільради Дніпропетровського району/1927–1930 рр./17 спр.

2922/Опис архівних матеріалів сурсько-покровської сільради Дні-
пропетровського району/1926–1929 рр./63 спр.

2923/Опис архівних матеріалів сугаківської сільради Дніпропет-
ровського району/1926–1930 рр./18 спр.

2924/Опис справ Царичанського народного суду/1928 р./152 спр.
2925/Дніпропетровської округи/1923–1928 рр./88 спр.
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Державний архів Донецької області

Січень–лютий 1941 р. список фондів, передбачених до розробки в сталінсь-
кому облдержархіві (зазначені номери, назви і обсяги в од. зб. 712 
фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 
1, спр. 2216, арк. 39–86;

1942 р. список фондів загального зберігання сталінського облдержархіву, 
евакуйованих до м. Шадринська (зазначені назви, обсяги 30 фондів, 
хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 
2393, арк. 34–35;

1 липня 1944 р. Акт про воєнні збитки сталінського облдержархіву 
(зазначені довоєнна кількість фондів – 1158 і од. зб. – 259287, 
хронологічні межі документів – 1740–1940 рр., кількість знищених 
фондів – 837 і од. зб. – 234397) та висновки експертів про історичну 
цінність документів, знищених під час окупації м. сталіно – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 11–13; ДА Донецької обл., ф. Р-
436, оп. 3, спр. 68, арк. 56;

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. Р-11/Авдотьїнська державна ощадкаса № 90 при казенному 
винному складі, с. Авдотьїне Бахмутського повіту Катеринославської гу-
бернії/1913 р./2 спр.

2/ф. Р-16/Товариство споживачів при Береситівському руднику ак-
ціонерного товариства сулинських заводів Юзівського повіту/протоколи 
засідань правління та загальних зборів/1914–1920 рр./8 спр.

3/ф. Р-26/Ольгінська церква, с. Горіхове слов’яносербського повіту 
Катеринославської губернії/Книга особових рахунків/1899–1908 рр./4 спр.

4/ф. Р-59/Державна ощадкаса при Берестово-Богодухівському руд-
нику Бахмутського повіту/Книга особових рахунків/1906–1917 рр./3 спр.

5/ф. Р-102/Миколаївська церква Рутченківських рудників Юзівського 
повіту/Метричні книги/1800–1897, 1920–1921 рр./22 спр.

6/ф. Р-104/Мар’янівське сільське правління Романівської волості 
Маріупольського повіту.

архівні фонди радянського періоду

7/ф. Р-29/Юзівська базарна контора Новоросійського товариства 
кам’яновугільного, залізного і рейкового виробництва, м. Юзівка/Договори, 
боргові зобов’язання/1917–1919 рр./15 спр. 
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8/ф. Р-39/Вознесенське рудоуправління Донецького державного ка-
м’яновугільного тресту з виробництва і продажу вугілля й антрациту, 
Юзівський округ/Документи відділів управління, постачання, експлуатації, 
продовольчого, технічного/1917–1924 рр./54 спр. 

9/ф. Р-195/Ново-селидівська рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів селидівського району Юзівського округу/Накази, 
циркуляри окрвиконкому, протоколи засідань ради/1923–1925 рр./7 спр.

10/ф. Р-222/сталінське будівельне управління тресту з постачання 
будівельними матеріалами/1932–1934 рр./612 спр. 

11/ф. Р-234/Цеховий комітет профспілки працівників мистецтва 
при крайовій філії Донбасу українського акціонерного філармонічного 
товариства, м. луганськ/протоколи засідань комітету, загальних зборів 
членів профспілки/1931–1932 рр./6 спр. 

12/ф. Р-236/Чистяківське рудоуправління державної кам’яновугільної 
промисловості Донбасу, станція Чистякове сталінського округу/Документи 
гірничотехнічного й інших відділів/1920–1929 рр./1012 спр.

13/ф. Р-243/Шахта № 9 Чистяківського рудоуправління,  станція сер-
дита Чистяківського району сталінського округу/Циркуляри і розпо-
рядження рудоуправління, листування з технічних питань/1924–1926 рр./
10 спр. 

14/ф. Р-251/Артемівська окружна рада фізкультури при окружкомі 
м. Артемівська/1924–1930 рр./91 спр. 

15/ф. Р-270/покровська сільська рада робітників Харцизького рай-
кому сталінського округу/протоколи засідань президії, накази, циркуляри, 
розпорядження райвиконкому/1921, 1923, 1926, 1927 рр./4 спр.

16/ф. Р-309/Донецький обласний трест технічної жирової про-
мисловості Донецького обласного відділу постачання, м. Артемівськ/
протоколи, акти, плани роботи з маслоробної промисловості/1934–1935 рр./
33 спр.

17/ф. Р-320/Місцевий комітет Всеросійської професійной спілки 
працівників зв’язку при Вознесенській рудничній поштово-телеграфній 
конторі Юзівського повіту Донецької губернії/протоколи загальних зборів і 
засідань місцевкому/1920 р./2 спр. 

18/ф. Р-325/лідієвський кам’яновугільний рудник  державного кам’я-
новугільного тресту Донбасу, Юзівський округ Донецької губернії/Відо-
мості про нещасні випадки на руднику/1912–1920 рр./6 спр.

19/ф. Р-340/Управління робітничо-селянської радянської міліції пер-
шого району м. Юзівки/Накази, циркуляри повітової міліції, табеля тер-
мінових повідомлень, заяви про події/1921–1922 рр./11 спр.

20/ф. Р-341/Управління робітничо-селянської міліції другого району 
м. Юзівки/Накази, циркуляри повітової міліції, табеля термінових пові-
домлень/1921–1922 рр./10 спр.

21/ф. Р-342/Робітничо-селянська промислова міліція Риківського 
рудника Юзівського повіту/листування з установами й організаціями у 
слідчих питаннях/1920 р./4 спр. 

22/ф. Р-343/Робітничо-селянська промислова міліція Ново-смоля-
нинівського рудника Юзівського повіту/Накази, циркуляри повітової міліції, 
повідомлення про події/1920–1923 рр./17 спр. 
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23/ф. Р-344/Робітничо-селянська промислова міліція Новоросійсь-
кого куща Юзівського повіту/Накази, циркуляри повітової міліції, доповіді 
про діяльність/1922–1923 рр./37 спр. 

24/ф. Р-350/Третя Мушкетівська дільниця першого будівельного 
управління Донецького тресту з постачання будматеріалами, м. сталіно/
Розпорядження, інструкції з технічної безпеки/1931–1933 рр./6 спр.

25/ф. Р-351/Новоселківський сільський комітет взаємодопомоги 
Авдіївського району сталінського округу/Накази, циркуляри, розпоряд-
ження/1923–1925 рр./3 спр. 

26/ф. Р-353/павлівський районна спілка сільськогосподарських коле-
ктивів “Райколгоспсоюз”, с. павлівка павлівського району/Акти обсте-
ження роботи колгоспів, відомості про будівництво і меліорацію в 
колгоспах/1930–1932 рр./21 спр. 

27/ф. Р-354/Андріївський сільський виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Чистяківського підрайону 
Донецької губернії/протоколи загальних зборів громадян/1920–1922 рр./
8 спр.

28/ф. Р-357/Юзівське перше міське двокласне училище, м. Юзівка/
заяви про зарахування на роботу/1919 р./2 спр.

29/ф. Р-359/Донецький обласний городньо-садовий комітет при До-
нецькому облвиконкомі, м. сталіно/Фінансові звіти районних, городніх 
комітетів/1936 р./3 спр. 

30/ф. Р-364/сталінська міська масова чотирирічна школа № 9, 
м. сталіно/протоколи засідань шкільної ради, звіти про успішність 
учнів/1925–1931 рр./18 спр. 

31/ф. Р-365/Осередок товариства друзів оборони й авіаційно-хімічної 
промисловості при сталінському міжрайонному архівному управлінні 
м. сталіно/списки членів товариства, передплатні листи/1932 р./2 спр.

32/ф. Р-368/Мокро-Єланінська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Амвросіївського району/протоколи загаль-
них зборів громадян, звіти про роботу сільради/1923–1926 рр./38 спр. 

33/ф. Р-369/Інспектура народної освіти при Мар’їнському райвикон-
комі с. Мар’їнка/протоколи нарад, засідань ради, звіти про роботу/1924–
1930 рр./113 спр. 

34/ф. Р-370/сталінські рахунково-бухгалтерські курси при сталін-
ському окружному відділі народної освіти м. сталіно/протоколи засідань 
педради, особові справи учнів/1926–1927 рр./54 спр. 

35/ф. Р-379/Нарсуд 5-ї дільниці, с. Волноваха павлівського району/
Цивільні і кримінальні справи/1920–1925 рр./3875 спр. 

36/ф. Р-380/Нарсуд 3-ї дільниці м. Дмитріївська сталінського ок-
ругу/Цивільні і кримінальні справи/1923–1925 рр./1144 спр.

37/ф. Р-381/Нарсуд 14-ї дільниці м. Дмитріївська сталінського ок-
ругу/Документи канцелярії, цивільні і кримінальні справи/1923–1925 рр./
2502 спр. 

38/ф. Р-384/луганське міське посередницьке бюро працівників мис-
тецтва Українського відділення “посрезрабис”, м. луганськ/Інструкції, 
циркуляри, листування/1931 р./1 спр. 
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39/ф. Р-387/Нарсуд 7-ї дільниці, с. селидівка сталінського району/
загальна канцелярія, цивільні і кримінальні справи/1924–1928 рр./
4970 спр. 

40/ф. Р-389/Нарсуд 6-ї дільниці, с. Холонула Юзівського повіту/
загальна канцелярія, цивільні і кримінальні справи/1921–1922 рр./821 спр. 

41/ф. Р-394/сталінська міська арбітражна комісія при сталінському 
окрвиконкомі, м. сталіно/позовні справи, листування з установами, 
організаціями у позовах/1927 р./214 спр.

42/ф. Р-396/сталінська окружна судово-земельна комісія, м. сталіно/
позовні справи громадян у земельних питаннях/1923–1930 рр./1933 спр. 

43/ф. Р-397/старобешівська районна каса соціального страхування/
листування/1931 р./1 спр.

44/ф. Р-398/Розспиняньска сільрада Юзівського повіту/листування з 
райвиконкомами/1917 р./1 спр.

45/ф. Р-402/Юзівський будинок примусових робіт “Допр”, м. Юзівка/
Документи загальної канцелярії, кримінальні справи ув’язнених/1920–
1921 рр./932 спр. 

46/ф. Р-403/Юзівська агенція Всеросійського торговельно-промис-
лового товариства, м. Юзівка/Накази, договори і зобов’язання з торговель-
них питань/1923 р./26 спр. 

47/ф. Р-404/сталінська агенція Всеукраїнського торговельно-проми-
слового товариства “сприяння”, м. сталіно/статут агенції, замовлення на 
товари, головні бухгалтерські книги/1923–1924 рр./19 спр. 

48/ф. Р-405/сонцівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 
товариство селидівського району сталінського округу/протоколи засідань 
правління, особові рахунки робітників та службовців, відомості про креди-
тування організацій/1918–1924 рр./32 спр. 

49/ф. Р-407/сонцівський сільський комітет взаємодопомоги “КВД” 
Андріївського району сталінського округу/листування про організацію 
роботи комітету/1924 р./1 спр. 

50/ф. Р-408/Макіївська кустарно-трудова кооперативно-будівельна 
артіль “Дружба”, м. Макіївка/протоколи загальних зборів членів артілі, 
анкети членів артілі/1925–1926 рр./20 спр. 

51/ф. Р-414/Будьонівський районний комітет профспілки гірників, 
станція Мушкетове сталінського округу/1929–1930 рр./30 спр.

52/ф. Р-415/сталінське місцеве відділення Всеросійської спілки 
гірників, м. сталіно/1924–1928 рр./110 спр. 

53/ф. Р-416/сталінське окружне відділення профспілки робітників 
лікувально-санітарної справи/1923–1930 рр./716 спр.

54/ф. Р-417/сталінське окружне відділення профспілки робітників 
місцевого транспорту, м. сталіно/1923–1929 рр./243 спр.

55/ф. Р-418/сталінське окружне відділення профспілки робітників ос-
віти, м. сталіно/1923–1930 рр./505 спр.

56/ф. Р-420/Комітет робітників радянських торговельних службовців 
профспілки, торговельних установ і підприємств сталінського райвикон-
кому, м. сталіно/протоколи засідань загальних зборів, статзвіти про 
роботу/1920–1930 рр./64 спр. 
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57/ф. Р-421/Макіївський робітничий комітет профспілки будівель-
ників житло-кооперативного будівництва при цегельному заводі “перемога”/
протоколи засідань комітету, листування про роботу/1928 р./1 спр.

58/ф. Р-423/Юзівське повітове відділення Всеросійської профспілки 
працівників сільського і лісового господарства, м. Юзівка/протоколи засі-
дань, листування про роботу відділення/1920–1922 рр./28 спр. 

59/ф. Р-424/Місцевий комітет профспілки сільськогосподарських і 
лісових працівників при сталінському окружному зерносоюзі, м. сталіно/
протоколи засідань комітету, загальних зборів, плани роботи/1930 р./
14 спр. 

60/ф. Р-427/База культурного постачання видавництва Всеукраїнсь-
кої ради профспілок “ВУРп”, м. сталіно/листування з установами/1930 р./
4 спр. 

61/ф. Р-430/сталінська промислово-кооперативна артіль з видобутку 
каменя “Каменотес”, м. сталіно/Особові рахунки членів артілі, відомості на 
зарплату/1928–1929 рр./5 спр. 

62/ф. Р-432/сталінська окружна агенція Українського відділення 
Центрального посередницького бюро з наймання працівників/листування, 
договори на оренду приміщень у клубах міст/1928–1930 рр./5 спр. 

63/ф. Р-433/Відділ постачання сталінської міської ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. сталіно/протоколи нарад, 
відомості про виконання лісозаготівель і ін./1932–1933 рр./6 спр. 

64/ф. Р-434/сталінське окружне відділення Всеукраїнського това-
риства з земельного пристрою працюючих євреїв “ОзЕТ”, м. сталіно/
Циркуляри, розпорядження і листування з вищими організаціями, протоколи 
засідань членів товариства і його осередків/1927–1930 рр./8 спр.

65/ф. Р-435/Інспектура державного страхування Авдіївської дільниці, 
с. Авдіївка/Циркуляри, розпорядження окружної інспектури, акти, звіти про 
роботу/1924–1930 рр./124 спр.

66/ф. Р-436/Робітничий комітет профспілки будівельників будівель-
ного бюро Донецького державного кам’яновугільного тресту “Донвугілля”, 
м. сталіно/протоколи загальних зборів, засідань комітету/1926–1928 рр./
27 спр. 

67/ф. Р-437/Робітничий комітет профспілки будівельників при залі-
зничній станції Ханженкове Макіївського району сталінського округу/
протоколи засідань робочкому і загальних зборів робітників/1926–1927 рр./
44 спр.

68/ф. Р-438/Гришинський районний виконком рад робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Гришинського повіту Донецької 
губернії/Вимогові відомості на одержання жалування/1920 р./1 спр.

69/ф. Р-439/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
будконторі акціонерного товариства “стандарт-софія” Макіївського району/
протоколи засідань комітету, загальних зборів робітників/1925–1926 рр./
43 спр.

70/ф. Р-440/заводський комітет профспілки будівельників при це-
ментному заводі станції Шляхопровід сталінського району/протоколи 
засідань комітету, загальних зборів робітників/1925–1928 рр./37 спр.
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71/ф. Р-441/заводський комітет профспілки будівельників при цег-
ляно-черепичному заводі № 2, Макіївський район сталінського округу/
протоколи засідань комітету, загальних зборів робітників/1926–1927 рр./
19 спр.

72/ф. Р-442/Робітничий комітет профспілки будівельників при пан-
телеймонівських кварцових кар’єрах Українського силікатного тресту, 
станція пантелеймонівка сталінського округу/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів робітників/1926–1928 рр./20 спр. 

73/ф. Р-443/Робітничий комітет профспілки будівельників сталін-
ської міської поліклініки при конторі індустріального будівництва, м. ста-
ліно/протоколи засідань комітету, загальних зборів робітників, статистичні 
відомості про роботу/1927–1929 рр./39 спр.

74/ф. Р-444/Робітничий комітет № 13 профспілки будівельників на 
Калинівському руднику сталінського району/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів робітників/1925–1929 рр./82 спр.

75/ф. Р-445/Робітничий комітет № 44 профспілки будівельників при 
шахті “Чорногорки” сталінського металургійного заводу, м. сталіно/про-
токоли засідань комітету, статистичні відомості про роботу, документи про 
культроботу/1927–1930 рр./14 спр.

76/ф. Р-446/Робітничий комітет профспілки будівельників при будів-
ництві ленінського містечка в м. сталіно/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів робітників, списки членів профспілки/1925–1926 рр./
28 спр. 

77/ф. Р-447/Робітничий комітет профспілки будівельників Макі-
ївського району/протоколи засідань комітету, загальних зборів робітників, 
списки членів профспілки/1924 р./73 спр. 

78/ф. Р-448/Мар’їнський райком профспілки працівників освіти, 
с. Мар’їнка сталінського округу/протоколи засідань комітету, загальних 
зборів, звіти про роботу/1925–1930 рр./17 спр.

79/ф. Р-449/Бурозівський робітничий комітет профспілки будівель-
ників при палаці праці Макіївського району сталінського округу/протоколи 
засідань комітету, списки членів профспілки/1926–1927 рр./11 спр.

80/ф. Р-452/Робітничий комітет № 32 профспілки будівельників 
при Чистяківській конторі “Будбюро”, с. Чистякове сталінського округу/
протоколи засідань комітету, загальних зборів працівників/1927–1930 рр./
20 спр.

81/ф. Р-453/Робітничий комітет профспілки будівельників при будів-
ництві технічної будівельної контори сталінського окружного відділу 
місцевого господарства та прилеглих кар’єрів/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів членів профспілки/1925 р./6 спр.

82/ф. Р-454/Амвросіївський райком профспілки будівельників, 
м. Амвросіївка/протоколи засідань комітету, загальних зборів, трудові 
угоди/1926–1927 рр./19 спр. 

83/ф. Р-456/Робітничий комітет № 56 профспілки будівельників при 
клубі металістів ім. В. І. леніна, м. сталіно/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів членів профспілки, списки членів профспілки/1926–
1927 рр./14 спр. 
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84/ф. Р-458/Моспінський робітничий комітет профспілки будівель-
ників при будівельному бюро тресту “Донвугілля”, с. Моспине сталін-
ського округу/протоколи засідань комітету, загальних зборів членів проф-
спілки/1926–1927 рр./29 спр. 

85/ф. Р-459/Червонотворчий рудничний комітет профспілки гірників 
сталінського округу/заяви про видачу посібників членам профспілки, 
списки співробітників/1928 р./7 спр.

86/ф. Р-462/Робітничий комітет № 54 профспілки будівельників при 
станції сталіно сталінського району/протоколи засідань комітету, загаль-
них зборів членів профспілки, статзвіти/1929 р./6 спр.

87/ф. Р-463/Нарсуд 2-ї дільниці, с. селидівка Гришинського повіту 
Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920–1922 рр./1035 спр. 

88/ф. Р-464/Андріївське районне управління селянськими будин-
ками сталінського округу/протоколи засідань ради райуправління/1925–
1926 рр./1 спр.

89/ф. Р-465/Робітничий комітет № 53 профспілки будівельників на 
будівництві при Красногорівському заводі ім. леніна, м. Красногорівка/
протоколи, звіти про роботу, картки членів профспілки/1926 р./2 спр.

90/ф. Р-466/Єлизаветівський волосний комітет незаможних селян 
Юзівського повіту Донецької губернії/Циркуляри, інструкції, листування з 
КНс/1922 р./1 спр. 

91/ф. Р-467/Робітничий комітет профспілки будівельників при буд-
конторі інженера Гельдмуштейна, сталінський район/протоколи загальних 
зборів членів профспілки, засідань конфліктної комісії/1922–1923 рр./
11 спр. 

92/ф. Р-468/Робітничий комітет профспілки будівельників при шахті 
“Ново-Чайкіно” Макіївського району сталінського округу/протоколи засі-
дань робочкому загальних зборів, списки членів профспілки/1924–1925 рр./
17 спр. 

93/ф. Р-469/Робітничий комітет профспілки будівельників Мушке-
тівської залізничної лінії, станція Мушкетове Макіївського району сталін-
ського округу/протоколи засідань комітету, загальних зборів членів проф-
спілки, статзвіти про роботу/1926–1928 рр./12 спр. 

94/ф. Р-470/Робітничий комітет № 25 профспілки будівельників 
Рутченківського житлово-будівельного виробництва, м. Рутченкове сталін-
ського району/протоколи засідань комітету, загальних зборів, засідань 
виробничих комісій/1928 р./8 спр. 

95/ф. Р-471/Робітничий комітет № 25 профспілки будівельників при 
Нестерівському кам’яновугільному кар’єрі сталінського району сталін-
ського округу/протоколи засідань комітету, загальних зборів, відомості про 
членів профспілки/1926–1927 рр./9 спр. 

96/ф. Р-472/Кутєйніковський сільський комітет незаможних селян 
Амвросіївського району Донецької губернії/Накази, циркуляри окружкому, 
губкому КНс/1922–1924 рр./3 спр. 

97/ф. Р-475/Мар’ївський сільський осередок “МТДР” міжнародної 
організації допомоги борцям революції Макіївського району сталінської 
округи/протоколи, циркуляри, листування з райкомом МТДР/1924 р./1 спр. 
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98/ф. Р-476/Фармацевтичне управління сталінського обкому Черво-
ного Хреста і Червоного півмісяця, м. сталіно/Документи секретаріату і 
бухгалтерії/1935–1938 рр./711 спр. 

99/ф. Р-477/сталінська міжрайонна станція Всесоюзного об’єднання 
боротьби зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. сталіно/
Накази, протоколи засідань, договори з радгоспами, плани, звіти про роботу 
станції/1931–1934 рр./340 спр. 

100/ф. Р-478/Донецька обласна контора Всеукраїнського тресту 
боротьби зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. сталіно/Ві-
домості про боротьбу зі шкідниками сільського господарства, звіти про 
роботу, листування з районними станціями про боротьбу зі шкідниками 
рослин/1932–1934 рр./123 спр.

101/ф. Р-479/сталінська, загальновидавнича, контрольна посада Цен-
трального загальновидавничого бюро контролю за експедиціями і дос-
тавкою /Директиви, циркуляри, розпорядження, плани, оперативні звіти 
про роботу/1936–1938 рр./24 спр. 

102/ф. Р-480/Донецьке обласне товариство з земельного устрою пра-
цюючих євреїв “ОзЕТ”, м. сталіно/протоколи оргбюро, звіти про роботу, 
листування, особові рахунки/1932–1938 рр./185 спр.

103/ф. Р-481/Юзівське відділення Народного банку, м. Юзівка/Цир-
куляри, розпорядження, протоколи засідань і загальних зборів службовців, 
документи про передачу банку фінвідділу/1917–1920 рр./15 спр.

104/ф. Р-482/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінському відділенні Українського державного акціо-
нерного товариства постачання промисловості і будівництва, м. сталіно/
протоколи засідань, загальних зборів/1930–1931 рр./10 спр.

105/ф. Р-484/Олексіївський сільський комітет взаємодопомоги “КВД” 
селидівського району сталінського округу/Циркуляри, розпорядження, 
листування/1924 р./1 спр. 

106/ф. Р-485/Мемрикське сільськогосподарське кооперативно-кре-
дитне товариство селидівського району сталінського округу/протоколи 
засідань, особові рахунки пайовиків, ліквідаційний баланс/1925–1930 рр./
110 спр. 

107/ф. Р-486/Новоселківський сільський комітет незаможних селян 
Авдотьїнського району сталінського округу/Циркуляри, розпорядження, 
плани роботи/1923–1925 рр./2 спр. 

108/ф. Р-488/Донецьке обласне об’єднання інкубаторних станцій Все-
українського управління птахівництва й інкубації, м. сталіно/Циркуляри, 
розпорядження, документи з організації птахоферм і кормових баз, звіти 
про роботу/1932–1934 рр./236 спр.

109/ф. Р-489/Мар’їнська інкубаторна станція Донецького обласного 
об’єднання інкубаторних станцій, с. Мар’їнка Мар’їнського району Донець-
кої області/протоколи засідань правління, накази, баланси, документи з 
особового складу робітників та службовців/1932–1933 рр./51 спр.

110/ф. Р-490/Донецьке обласне управління колгоспно-тваринниць-
кими фермами “Доноблколгоспферма”, м. сталіно/протоколи засідань 
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правління, звіти про роботу, плани роботи, відомості про м’ясозаготівлі по 
області, фінансові звіти/1932–1934 рр./481 спр.

111/ф. Р-491/Донецьке обласне управління овочекартопляних ма-
шинно-тракторних станцій, м. сталіно/Циркуляри, розпорядження облзем-
управління, плани роботи МТс по області, документи про стан тракторного 
парку/1933–1934 рр./116 спр.

112/ф. Р-492/Донецьке обласне відділення Всесоюзного центру зер-
нових і машинобудівних станцій, м. сталіно/постанови, плани, відомості 
про виконання сільськогосподарських робіт, акти обстеження МТс, фінан-
сові звіти/1931–1934 рр./463 спр. 

113/ф. Р-493/сталінська спеціальна контора державного торговель-
ного об’єднання “Донбасторг”, м. сталіно/Документи управління справами, 
юридичного відділу і бухгалтерії/1934–1935 рр./184 спр.

114/ф. Р-494/сталінське окружне відділення профспілки працівни-
ків сільського і лісового господарства, м. сталіно/Документи оргінструк-
торського, культосвітнього, тарифно-економічного відділів, відділу охорони 
праці і бухгалтерії/1923–1929 рр./251 спр. 

115/ф. Р-495/сталінський райком профспілки гірників, м. сталіно/
Документи секретаріату, статистичного, тарифно-економічного відділів, 
бухгалтерії/1928–1930 рр./144 спр. 

116/ф. Р-496/Оптово-закупівельна база першої донецької торгівлі 
з роздрібного продажу промтоварів, м. сталіно/Документи секретаріату, 
юридичного відділу і бухгалтерії/1936–1938 рр./336 спр.

117/ф. Р-497/Донецька обласна рада товариства винахідників, м. ста-
ліно/протоколи засідань президії, звіти міських товариств винахідників, 
плани роботи, особові справи винахідників/1932–1938 рр./736 спр.

118/ф. Р-498/Відділ фінансів при Юзівському районному військово-
революційному комітеті, м. Юзівка/Документи загального відділу, плано-
вого підвідділу/1921–1921 рр./165 спр.

119/ф. Р-500/Макіївський райком Всеросійської спілки працівників 
лікувально-санітарної справи, м. Макіївка сталінського округу/протоколи 
засідань, пленумів, загальних збори членів профспілки/1924–1927 рр./
58 спр.

120/ф. Р-501/Мар’їнський райком профспілки радянських торговель-
них службовців, с. Мар’їнка Мар’їнського району сталінського округу/
протоколи засідань загальних зборів, звіти ревізійної комісії/1927–1930 рр./
47 спр.

121/ф. Р-502/Андріївський райком профспілки радянських торго-
вельних службовців, Андріївський район сталінського округу/протоколи 
засідань комітету, його комісій, статзвіти/1926 р./18 спр.

122/ф. Р-503/Катеринівська судово-земельна комісія Таганрозького 
округу Донецької губернії/Цивільні справи/1924 р./3 спр. 

123/ф. Р-507/петровський райком профспілки гірників, станція 
Рутченкове сталінського округу/Документи управління справами, тарифно-
економічного відділу, бухгалтерія/1925–1930 рр./33 спр.

124/ф. Р-508/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців підприємств, м. сталіно/протоколи засідань, списки приватних 
підприємств, картки членів профспілки/1926–1929 рр./12 спр. 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

2�2

125/ф. Р-509/сталінське окружне управління сільськими будинками, 
м. сталіно/Договори про здачу в оренду будинків, відомості про особовий 
склад управління/1924–1926 рр./36 спр.

126/ф. Р-510/Донецький обком профспілки працівників машино-
будування, м. Артемівськ/Документи статистичного, інженерно-технічного 
відділів, секретаріату, бухгалтерії/1938–1934 рр./390 спр. 

127/ф. Р-511/Времівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Великоянисольського району/протоколи за-
сідань, звіти про роботу/1920–1925 рр./95 спр.

128/ф. Р-512/Великоянисольський районний виконком рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів/Документи секретаріату, 
статистичного, земельного, адміністративного, податкового відділів, 
виборчої комісії, бухгалтерії/1923–1926 рр./582 спр.

129/ф. Р-513/Константинопольська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Андріївського району Донецької 
губернії/протоколи засідань, документи виборчої комісії, зАГсу/1920–
1925 рр./101 спр. 

130/ф. Р-514/Комарська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Комар Великоянисольського району/протоколи 
засідань сільради, розпорядження окрвиконкому, документи з перевиборів 
у сільраду, податкових питань/1923–1925 рр./133 спр.

131/ф. Р-515/стильський волосний виконком рад робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Холонула Юзівського повіту/
протоколи зібрань громадян, статистичні відомості про особовий склад, 
списки платників сільськогосподарського податку/1920–1923 рр./45 спр. 

132/ф. Р-516/Нескучинська рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. Нескучне Великоянисольського району Юзівсь-
кого повіту/протоколи засідань сільради, списки на видачу насінної по-
зички/1920–1924 рр./1 спр. 

133/ф. Р-517/Желанівський трубо-цегельний завод сталінського ок-
ружного відділу місцевого господарства, станція Бажана сталінського 
округу/Документи секретаріату і бухгалтерії/1926–1927 рр./9 спр.

134/ф. Р-518/Юзівське повітове відділення Всеросійської профспілки 
працівників лікувально-санітарної справи, м. Юзівка/протоколи засідань 
правління, конференцій, особові рахунки співробітників/1920–1922 рр./
42 спр.

135/ф. Р-519/Григор’ївське № 2 сільське управлніння, с. Григорівка 
Юзівського повіту/протоколи сільських сходів, посімейний список жите-
лів села/1917–1919 рр./2 спр. 

136/ф. Р-520/Донецька обласна філія Українського книжкового цен-
тру державного видавництва України/Циркуляри, накази, розпорядження 
вищої організації, листування, договори з установами області про поста-
чання літературою/1931–1934 рр./83 спр.

137/ф. Р-523/статистична районна контора з санітарно-технічного 
будівництва “Южсантехбуд”, м. сталіно/Документи секретаріату, відділів 
постачання, кадрів, бухгалтерії/1928–1932 рр./192 спр.

138/ф. Р-524/зеландсько-Богатирський сільський осередок міжна-
родного товариства допомоги революціонерам “МТДР”, с. Новий Богатир/
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листуванняя про організацію осередку, списки членів осередку/1924 р./
1 спр.

139/ф. Р-531/Нижньокринська промислова кооперативна артіль з 
видобутку вугілля ім. Артема, с. Нижня Кринка Макіївського району/
протоколи засідань членів артілі, листування з питань діяльності/1927–
1928 рр./10 спр. 

140/ф. Р-534/Донецька обласна контора Всеукраїнського тресту з 
постачання і виробництва тари для плодоовочевої промисловості і торгівлі 
“Радплодовочтара”, м. Артемівськ/Документи загального відділу, планово-
оперативної групи, бухгалтерії/1932–1934 рр./230 спр. 

141/ф. Р-542/Донецьке обласне управління державної будівельної 
контори при РНК УРсР, м. сталіно/Документи загальної канцелярії пла-
нової групи, бухгалтерії/1933–1935 рр./261 спр.

142/ф. Р-543/Донецький обласний трест Українського об’єднання 
“Укрплодоовоч”, м. Артемівськ/Документи загального, юридичного від-
ділів, секторів обліку, постачання, капітального будівництва, планового 
сектора, бухгалтерії/1932–1935 рр./674 спр.

143/ф. Р-544/Донецька обласна контора зі збуту харчових продуктів 
фабрик обласного тресту “Доноблстравзбут”, м. сталіно/Документи секре-
таріату, оперативного відділу, бухгалтерії/1936–1937 рр./338 спр. 

144/ф. Р-546/Донецький обласний відділ праці, м. сталіно/Інструк-
ції, циркуляри, листування з Наркоматом праці про кадри, з обліку військо-
возобов’язаних, про охорону праці на підприємствах/1932–1933 рр./3 спр.

145/ф. Р-550/сталінська міжрайонна колегія захисників, м. сталіно/
протоколи засідань президії колегії, комісії, листування з юридичних кон-
сультацій/1930–1932 рр./194 спр. 

146/ф. Р-551/Юзівські курси з підготовки у вищі навчальні заклади, 
м. Юзівка/листування з відділом народної освіти про програми викладання 
на курсах при Юзівському відділі народної освіти/1922 р./2 спр.

147/ф. Р-552/Юзівська семирічна школа для дорослих при Юзівському 
повітовому відділі профосвіти, м. Юзівка/протоколи засідань шкільної 
ради, списки учнів/1921–1923 рр./11 спр.

148/ф. Р-553/Народний суд 6-ї дільниці, с. Андріївка Андріївського 
району/Цивільні, кримінальні справи/1923–1925 рр./687 спр.

149/ф. Р-554/Трудовий суд, м. сталіно/Документи загальної канце-
лярії, карні, цивільні справи/1923–1928 рр./6355 спр.

150/ф. Р-555/сільськогосподарська артіль ім. Шевченка Новосел-
ківської сільради сталінського району/протоколи засідань правлінь, плани 
роботи артілі/1931–1932 рр./35 спр.

151/ф. Р-556/Юзівський соціально-економічний технікум, м. Юзівка/
заяви про прийом до технікуму/1921 р./1 спр. 

152/ф. Р-562/Юзівські вечірні загальноосвітні жіночі курси при 
Юзівському відділі народної освіти, м. Юзівка/списки учнів, заяви про 
видачу навчальних посібників/1917–1920 рр./4 спр. 

153/ф. Р-563/сільськогосподарська артіль “Реконструкція” селидів-
ської сільради, с. селидівка селидівського району/протоколи засідань 
правління, загальних зборів членів артілі, заяви про прийом до артілі/1930–
1932 рр./49 спр.
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154/ф. Р-565/Робітничий комітет профспілки будівельників на будів-
ництві колонії і поліклініки для робітників при азотному заводі/протоколи 
засідань комітету, загальних зборів, колективні договори/1925–1927 рр./
52 спр.

155/ф. Р-566/Юзівський районний земельний відділ, м. Юзівка/Цир-
куляри, накази повітової земельної комісії/1920 р. /61 спр. 

156/ф. Р-567/Юзівський повітовий відділ комунального господарства, 
м. Юзівка/Документи управління справами, бухгалтерії/1920–1922 рр./
218 спр. 

157/ф. Р-568/Єдиний колективний кабінет комісії захисників міст 
сталіно і Дмитріївська сталінського округу/протоколи засідання, листу-
вання з установами, касова книга/1928–1929 рр./3 спр.

158/ф. Р-569/Донецьке обласне управління постачання і збуту До-
нецької обласної спілки житлової кооперації, м. сталіно/протоколи ви-
робничих нарад, списки робітників і службовців, плани товарообігів, 
листування з виробничих питань/1932–1935 рр./211 спр. 

159/ф. Р-570/сільськогосподарська артіль “Червоний орач” сели-
дівської сільради селидівського району/Циркуляри, розпорядження сіль-
ради, протоколи загальних зборів/1931 р./5 спр.

160/ф. Р-571/Товариство зі спільного обробітку землі “пробудження” 
с. Кам’яно-лисичанське селидівського району/протоколи загальних збо-
рів, засідань правління/1927–1929 рр./4 спр.

161/ф. Р-573/селидівська районна машинно-тракторна станція Все-
українського центру машинно-тракторних станцій селидівського району/
Накази, розпорядження центру, плани весняної сівби, відомості обліку 
обмолоту, акти огляду посівів/1931–1933 рр./328 спр.

162/ф.Р-574/Уповноважений карного розшуку Юзівського відділення 
міліції Макіївського району/Накази, циркуляри, інструкції повітової мілі-
ції, листування/1922–1923 рр./5 спр.

163/ф. Р-576/Робітничо-селянська промислова міліція Вознесенсь-
кого рудника Юзівського повіту/1922–1923 рр./8 спр. 

164/ф. Р-583/сталінський окружний кооперативний комітет, м. ста-
ліно/статути кооперативних товариств, списки членів кооперативів, прото-
коли засідань кооперативних товариств/1925–1929 рр./107 спр.

165/ф. Р-585/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінській окружній сільськогосподарській кредитно-
товариській спілці, м. сталіно/протоколи засідань комітету, документи з 
охорони праці/1925–1929 рр./19 спр. 

166/ф. Р-586/Місцевий комітет профспілки працівників комуналь-
ного господарства при сталінській окружній спілці житлової кооперації, 
м. сталіно/протоколи засідань комітету, загальних зборів членів проф-
спілки/1927–1930 рр./17 спр. 

167/ф. Р-587/сталінський міський груповий комітет домашніх пра-
цівників і службовців профспілки робітників комунального господарства, 
м. сталіно/протоколи засідань правління, списки членів профспілки/1925–
1928 рр./3 спр. 
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168/ф. Р-591/сільськогосподарська артіль ім. Карла Маркса Олексан-
дрівської сільради, колонія Олександрівка сталінського району/протоколи 
делегатських зборів, листування, фінансові документи/1932 р./15 спр.

169/ф. Р-592/Донецьке обласне управління державного будівельного 
контролю при Раднарком УРсР, м. сталіно/Документи загальної канцеля-
рії, планової групи, бухгалтерії/1933–1935 рр./263 спр. 

170/ф. Р-610/Місцевий комітет профспілки радянських, торговель-
них службовців сталінського окружного статбюро, м. сталіно/протоколи 
засідань, загальних зборів членів профспілки/1930 р./6 спр.

171/ф. Р-614/сільськогосподарська артіль “прогресс”, колонія Мари-
нівка селидівського району/протоколи загальних зборів членів артілі, 
документи на вивіз зерна на зсипний пункт/1929–1931 рр./42 спр.

172/ф. Р-615/Макіївський райком профспілки будівельників, Макі-
ївський район сталінського округу/протоколи засідань комісії, списки 
членів профспілки/1926–1927 рр./39 спр.

173/ф. Р-616/Волноваське районне відділення комунального госпо-
дарства Юзівського повіту Донецької губернії/Документи підвідділів бла-
гоустрою, житлового, бухгалтерії/1920–1921 рр./35 спр.

174/ф. Р-618/Волноваський підроздільний комітет праці Юзівського 
повіту Донецької губернії/протоколи засідань комітету, відомості на видачу 
трудових карток населенню/1920–1921 рр./21 спр. 

175/ф. Р-619/сільськогосподарська артіль “Новий лад”, хут. Красно-
горівка Новоселківської сільради Авдієвського району/протоколи засідань 
членів артілі, відомості на видачу продуктів, грошей/1930–1931 рр./34 спр.

176/ф.Р-620/сільськогосподарська артіль ім. Ворошилова селидівсь-
кого району Донецької області/Акти, договори, відомості на видачу 
сільгоспродуктів/1931–1932 рр./8 спр. 

177/ф. Р-621/Новоселівське сільське зернове виробничо-коопера-
тивне товариство, с. Новоселівка сталінського району/протоколи засідань, 
загальних зборів, договори з охорони праці/1929–1932 рр./31 спр.

178/ф. Р-622/Макіївський міський робітничий комітет профспілки 
будівельників, м. Макіївка/протоколи засідань комітету, звіти про ро-
боту/1925–1926 рр./10 спр. 

179/ф. Р-623/Чистяківський районний відділ з розподілу донецького 
палива Юзівського повіту/Документи з особового складу/1921–1922 рр./
1 спр. 

180/ф. Р-625/Велико-Янисольський районний комітет взаємодопо-
моги/Циркуляри, розпорядження, звіти про роботу, протоколи засідань/
1924 р./2 спр.

181/ф. Р-626/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при колективі безробітних службовців “службовець”, 
м. сталіно/протоколи засідань комітету/1929 р./6 спр.

182/ф. Р-627/Юзівське повітове статистичне бюро, м. Юзівка/статис-
тичні відомості про кількість населення, видобутку вугілля, про зміни в 
землекористуванні/1922 р./4 спр. 

183/ф. Р-629/Районне управління робітничо-селянської промислової 
міліції, рудник “Гілка” сталінського району/Накази з керування справами 
за звинуваченням громадян у злочинах/1927–1929 рр./77 спр.
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184/ф. Р-631/Місцевий комітет профспілки працівників радянських 
торговельних установ Благодатівського райвиконкому/протоколи засідань, 
загальних зборів, тарифні угоди/1923–1924 рр./7 спр.

185/ф. Р-632/сільськогосподарська артіль “Вільна праця”, Новосе-
лівської сільради, с. Новоселівка Авдіївського району/протоколи засідань 
правління, загальних зборів членів артілі, плани роботи/1931–1934 рр./
119 спр.

186/ф. Р-634/Волноваський районний відділ народноої освіти Юзів-
ського повіту/Документи підвідділів політпросвіти, соцвиховання, бух-
галтерії/1920–1921 рр./55 спр.

187/ф. Р-636/Андріївський районний секретаріат Всеросійської 
профспілки працівників сільськогосподарських і лісових робітників ста-
лінського округу/протоколи засідань, плани роботи, статистичні відомості, 
відомості на сплату членських внесків/1924–1928 рр./22 спр. 

188/ф. Р-637/Амвросієвський районний секретаріат Всеросійської 
профспілки працівників землі і лісу сталінського округу/протоколи 
засідань, плани, звіти про роботу/1923–1927 рр./27 спр.

189/ф. Р-638/Мар’їнський районний секретаріат Всеросійської проф-
спілки працівників землі і лісу, с. Мар’їнка сталінського округу/протоколи 
засідань, загальних зборів, плани, звіти про роботу/1924–1927 рр./44 спр.

190/ф. Р-640/старобешівський райком профспілки працівників землі 
і лісу “Всеробітземліс”, с. старо-Бешеве сталінського округу/протоколи 
засідань, тарифні угоди, звіти про роботу/1926–1927 рр./38 спр.

191/ф. Р-641/сільськогосподарська артіль “перебудова”, с. селидівка 
№ 2 селидівського району Донецької області/протоколи загальних збори 
членів артілі/1930–1932 рр./22 спр. 

192/ф. Р-643/перша дільниця першого будуправління Донецького 
тресту з постачання будматеріалами, м. сталіно/Накази, заяви робітників, 
листування з установами з виробничих питань/1932–1933 рр./3 спр.

193/ф. Р-644/сталінська окружна спілка житлових кооперативів 
“Окржитлосоюз”, м. сталіно/статут, протоколи нарад, звіти про ро-
боту/1929–1930 рр./18 спр.

194/ф. Р-645/Донецький обласний трест з виробництва житлово-
будівельних матеріалів, м. сталіно/Документи загального відділу, виро-
бничого, планової групи і бухгалтерії/1932–1935 рр./205 спр.

195/ф. Р-647/Новожеланівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької губернії/Накази, 
циркуляри повітвиконкому, протоколи загальних зборів, листування з 
установами пз земельних питань, плани роботи/1922–1923 рр./27 спр.

196/ф. Р-648/сільськогосподарська артіль “Жовтень”, с. селидівка 
селидівського району сталінської області/протоколи засідань правління, 
загальних зборів членів артілі, відомості, акти обстеження артілі, обліку 
трудящих/1930–1932 рр./69 спр. 

197/ф. Р-649/Донецький обласний трест житлокооперативного бу-
дівництва, м. сталіно/Накази, акти обстеження будівництва, річні звіти про 
роботу/1932–1935 рр./440 спр.
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198/ф. Р-650/Курахівський осередок профспілки радянських торго-
вельних службовців при Курахівському єдиному споживчому товаристві, 
с. Курахівка/протоколи засідань/1926 р./1 спр.

199/ф. Р-651/сільськогосподарська артіль “правда” селидівської 
сільради, с. селидівка сталінського району Донецької області/протоколи 
засідань правління, загальних зборів членів артілі, звіти про роботу, відо-
мість на видачу зерна/1930–1933 рр./112 спр. 

200/ф. Р-653/сільськогосподарська артіль “Нове світло” Новосе-
лівської сільради селидівського району Донецької області/протоколи 
загальних зборів членів артілі, засідань правління, книги обліку трудоднів, 
плани роботи/1930–1932 рр./34 спр. 

201/ф. Р-654/Товариство із спільної обробки землі “Вільна пра-
ця” Новоселівської сільради, с. Новоселівка Авдіївського району/протоколи 
загальних зборів членів товариства, документи обліку прийому і вивозу 
зерна/1928–1931 рр./48 спр. 

202/ф. Р-655/Встретенська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів селидівського району Юзівського повіту/
протоколи засідань, накази, листування з військкоматами, списки при-
зовників/1920–1923 рр./9 спр. 

203/ф. Р-656/сільськогосподарська комуна “Більшовик” Новоселів-
ської сільради селидівського району Донецької області/протоколи загаль-
них зборів членів комуни, засідань правління, річні звіти про роботу/1929–
1934 рр./64 спр.

204/ф. Р-669/Новопокровська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької губернії/
листування, списки громадян, що підлягають обкладанню податкам/1921–
1922 рр./3 спр.

205/ф. Р-670/Новобогатирський сільський комітет взаємодопомоги 
(КВД) Великоянисольського району сталінського округу/протоколи засі-
дань КВД/1923–1924 рр./4 спр.

206/ф. Р-672/Кочурінське товариство зі спільної обробки землі 
“праця”, с. селидівка селидівського району сталінського округу/прото-
коли засідань загальних зборів товариства/1930 р./3 спр.

207/ф. Р-673/Новоселівський сільський комітет незаможних селян 
селидівського району сталінського округу/протоколи засідань, загальних 
зборів, звіти про роботу/1921–1929 рр./39 спр.

208/ф. Р-675/сталінське міжрайонне управління державної експер-
тизи м. сталіно/протоколи нарад, листування з фінансових питань/1934–
1935 рр./10 спр. 

209/ф. Р-676/сталінське окружне архівне управління, м. сталіно/
Циркуляри, листування про роботу, акти обстеження архівних установ/1925–
1930 рр./58 спр.

210/ф. Р-680/Єдина трудова семирічна школа № 1, рудник Дмитрі-
ївський Макіївського району сталінського округу/протоколи засідань 
шкільної ради/1923 р./1 спр. 

211/ф. Р-681/Курахівський сільський комітет незаможних селян 
“КНс” сталінського району сталінського округу/протоколи засідань КНс, 
листування з райКНс/1926–1929 рр./3 спр. 
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212/ф. Р-682/Курахівське споживчо-кооперативне товариство “се-
лянська праця” селидівського району сталінського округу/протоколи за-
сідань правління, акти ревізій, звіти про роботу/1925–1932 рр./47 спр.

213/ф. Р-683/Андріївський районний комітет профспілки радянських 
торговельних службовців “Радторгслужбовців”, с. селидівка сталінського 
округу/Циркуляри, розпорядження, листування з райвиконкомом/1924–
1925 рр./8 спр.

214/ф. Р-684/Радянське господарство (радгосп) “Трудовське” упра-
вління державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, рудник Тру-
дівський Юзівського району Донецької губернії/Накази, розпорядження, 
протоколи зборів, акти, звіти про роботу/1923–1924 рр./58 спр.

215/ф. Р-706/Благодатна сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Амвросіївського району сталінського округу/
Документи з єдиного сільськогосподарського податку, листування з фінан-
сових і інших питань/1921–1926 рр./25 спр.

216/ф.Р-707/Донецька обласна контора утилізації жирової проми-
словості “Техжирпром”, м. сталіно/Документи секретаріату, бухгалтерії/
1933 р./47 спр. 

217/ф. Р-708/Донецька обласна інспектура державного бракеражу 
будівельних матеріалів мінерального походження, м. сталіно Донецької 
області/Фінансові документи/1934–1935 рр./103 спр.

218/ф. Р-710/Богоявленська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів павлівського району сталінського округу/До-
кументи з питань відокремлення церкви від держави/1923, 1924, 1929 рр./
19 спр.

219/ф. Р-711/Ольгінський сільський комітет незаможних селян “КНс” 
сталінського району Донецької області/протоколи загальних зборів, списки 
членів КНс/1923–1929, 1932 рр./15 спр.

220/ф. Р-715/Новоандріївський сільський комітет незаможних селян 
павлівського району сталінського округу/Циркуляри, розпорядження 
райКНс із питань діяльності/1925 р./1 спр.

221/ф. Р-721/Костянтинівський сільський комітет незаможних селян 
павлівського району сталінського округу/протоколи засідань, акти, 
заяви/1927–1930 рр./5 спр.

222/ф. Р-723/Товариство кустарів і ремісників-одинаків Чистяківського 
району сталінського округу/протоколи загальних зборів членів товариства, 
відомості про сплату членських внесків, договори на збут готової про-
дукції/1925–1928 рр./15 спр.

223/ф. Р-724/зеландсько-Іванівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Амвросіївського району/протоколи 
засідань президії райвиконкому, загальних зборів громадян сільради, звіти 
про роботу, списки населення сільради/1924–1927 рр./36 спр.

224/ф. Р-725/Чистяківська черепично-цегельна артіль “своя праця” 
Чистяківського району сталінського округу/списки на зарплату, листу-
вання/1927 р./2 спр.

225/ф. Р-726/Чистяківський єдиний робітничо-селянський коопера-
тив “Трудовик” Чистяківського району сталінського округу/протоколи збо-
рів уповноважених пайовиків, засідань правління/1921–1925 рр./60 спр. 
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226/ф. Р-727/Донецький обласний трест маслобійно-жирової проми-
словості, м. Артемівськ Донецької області/Накази по тресту, річні звіти 
про роботу, акти, трудові угоди, листування з установами/1934–1935 рр./
192 спр. 

227/ф. Р-728/сталінський магазин акціонерного товариства торгівлі 
текстильними виробами “Текстильторг”, м. сталіно/протоколи засідань 
правління, листування з акціонерним товариством з питань діяль-
ності/1925–1929 рр./93 спр.

228/ф. Р-729/Робітничий комітет № 32 профспілки працівників землі 
і лісу при Юзівській сільськогосподарській спілці, м. Юзівка Донецької 
області/Циркуляри, розпорядження Юзівської спілки працівників землі 
і лісу, списки співробітників, документи з культроботи і боротьби з 
безпритульністю/1924–1925 рр./3 спр.

229/ф. Р-730/Робітничий комітет № 10 профспілки працівників землі і 
лісу “Усеробітземліс” при радгоспі “союз робітників і селян”, с. Рутченкове 
Юзівського повіту Донецької губернії/протоколи засідань членів комітету, 
інструкції робочкому/1923 р./2 спр. 

230/ф. Р-731/Робітничий комітет № 39 профспілки працівників землі і 
лісу “Усеробітземліс” сталінського району сталінського округу/протоколи 
засідань комітету, листування з вищестоящими організаціями/1923–
1925 рр./3 спр.

231/ф. Р-732/сталінська контора дорожньо-будівельної ділянки № 7, 
м. сталіно/Документи секретаріату, технічного відділу, бухгалтерії/1932–
1934 рр./67 спр.

232/ф. Р-733/Автомобільно-дорожний відділ сталінського окрвикон-
кому, м. сталіно/постанови, розпорядження окрвиконкому, листування з 
організаціями з питань діяльності/1928–1930 рр./41 спр. 

233/ф. Р-734/Контора дорожньо-будівельної дільниці № 31 Донець-
кого обласного шляхово-транспортного відділу, м. Артемівськ Донецької 
області/Документи секретаріату, технічного відділу, бухгалтерії/1935 р./
13 спр.

234/ф. Р-735/сталінський дільничний комітет профспілки працівни-
ків залізничного, портового і шосейного будівництва, м. сталіно/Цирку-
ляри, розпорядження вищих організацій, листування з питань діяльності, 
протоколи засідань секцій/1931–1932 рр./2 спр.

235/ф. Р-736/сталінський райком профспілки працівників землі і лісу 
“Усеробітземліс”, м. сталіно/протоколи засідань, плани роботи, статис-
тичні відомості про роботу/1924–1926 рр./19 спр.

236/ф. Р-737/Авдіївський райком профспілки працівників землі і лісу, 
станція Авдіївка Авдіївського району сталінського округу/звіти про роботу 
комітету, фінансові звіти/1925–1926 рр./3 спр.

237/ф. Р-739/павлівський районний секретаріат профспілки праців-
ників землі і лісу, с. павлівка павлівського району сталінського округу/
протоколи засідань, плани, звіти про роботу/1926–1927 рр./6 спр.

238/ф. Р-740/Харцизький райком профспілки землі і лісу “Усеро-
бітземліс”, станція Харцизьк сталінського округу/протоколи засідань, 
листування з вищими організаціями про діяльність/1926–1927 рр./11 спр.
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239/ф. Р-741/Великоянисольський районний секретаріат профспілки 
працівників землі і лісу “Усеробітземліс”, Великоянисольський район 
сталінського округу/протоколи засідань, плани, звіти про роботу/1924–
1927 рр./21 спр.

240/ф. Р-742/Контора дорожньо-будівельної дільниці № 4, Донецькі 
обласні дорожньо-будівельні відділи, м. Горлівка Донецької області/
Циркуляри, розпорядження, акти технічної готовності дільниць будів-
ництва/1933 р./16 спр.

241/ф. Р-744/сталінська окружна колегія адвокатів, м. сталіно/про-
токоли засідань, звіти членів колегії про роботу, журнали дисциплінарних 
стягнень/1923–1930 рр./91 спр.

242/ф. Р-745/Макіївський райком профспілки працівників землі і 
лісу, м. Макіївка сталінського округу/протоколи засідань, акти ревізійної 
комісії/1926–1928 рр./10 спр. 

243/ф. Р-746/селидівський райком профспілки працівників землі 
і лісу “Усеробітземліс”, селидівський район сталінського округу/
протоколи засідань, конференцій, статистичні відомості з обліку членів 
профспілки/1926–1927 рр./18 спр. 

244/ф. Р-747/Універмаг № 36 Усеукраїнської збутової контори вов-
няних виробів “союзвовназбут”, станція Мушкетове Донецької області/
Накази, розпорядження обласної збутової контори, списки співробітників, 
листування з установами/1932–1933 рр./3 спр.

245/ф. Р-748/Донецьке обласне управління лісової промисловості, 
м. сталіно/Документи секретаріату, виробничого, планового відділів, 
інспекції пожежно-сторожової охорони, бухгалтерії, ліквідаційній комісії/
1937–1938 рр./147 спр.

246/ф. Р-749/Місцевий комітет профспілки працівників землі і лісу 
“Усеробітземліс” при сталінській окружній спілці “скотар-Молочар”, 
м. сталіно/протоколи засідань, загальних зборів членів профспілки/1929–
1930 рр./4 спр.

247/ф. Р-750/Юзівський районний відділ з розподілу донецького 
палива “Райдонбаспал”, м. Юзівка Донецької губернії/Накази, розпоряд-
ження, звіти про роботу, листування з особового складу і виробничих пи-
тань/1921–1923 рр./28 спр.

248/ф. Р-751/сільськогосподарська артіль ім. сталіна Новоселівської 
сільради, с. Новоселівка сталінського району Донецької області/протоколи 
засідань правління, документи про землевпорядкування, весняну посівну 
кампанії/1931–1933 рр./19 спр. 

249/ф. Р-752/сталінська міжрайонна контора Донецького обласного 
виробничого заготівельного збутового тресту “Укрплодоовоч”, м. сталіно/
Розпорядження тресту, списки особового складу, листування/1930–1934 рр./
6 спр.

250/ф. Р-753/Місцевий комітет профспілки працівників кооперації 
і державної торгівлі при сталінській конторі Донецького обласного 
тресту “Укрплоодовоч”, м. сталіно/протоколи засідань, загальних зборів, 
листування/1933–1934 рр./2 спр.
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251/ф. Р-757/Костянтинівська районна контора Донецького обласного 
тресту “Укрплодоовоч”, м. Костянтинівка Донецької області/ліквідаційний 
баланс контори/1933–1935 рр./2 спр.

252/ф. Р-758/Управління робітничо-селянської міліції Красного-
рівського підрайону і Мар’їнського району сталінського округу/Циркуляри, 
розпорядження, накази райміліції, слідчі документи, заяви громадян про 
видачу посвідчення на проживання/1927–1929 рр./30 спр.

253/ф. Р-759/сталінська міжрайонна контора Донецького обласного 
галузевого кооперативного тарного об’єднання “Донкооптара”, м. сталіно/
Накази, протоколи засідання правління, картки робітників та служ-
бовців/1933–1935 рр./50 спр.

254/ф. Р-760/Донецький обласний трест “свинар”, м. Артемівськ 
Донецької області/Документи адміністративно-свинарських радгоспів 
господарського, планового, юридичного, технічного, будівельного, агро-
номічного, ветеринарського, статистичного, фізичного, фінансового від-
ділів, бухгалтерії, відділу кадрів, постачання/1932–1936 рр./1162 спр. 

255/ф. Р-761/сталінська міжрайонна контора м. сталіно/Циркуляри, 
розпорядження, періодичних видань книгоцентру протоколи засідань дер-
жавного видавничого об’єднання України/1929–1931 рр./43 спр.

256/ф. Р-762/Донецький обласний трест зернових і тваринницьких 
радгоспів “союззернотрест”, м. Артемівськ Донецької області/1932–
1935 рр./1112 спр.

257/ф. Р-763/Єленівський районний продовольчий комітет Юзівсь-
кого повіту Донецької губернії/постанови, циркуляри, розпорядження комі-
тету про вилучання податків/1921–1922 рр./2 спр. 

258/ф. Р-764/Донецький обласний (комітет) склад/Накази по складу, 
картотеки кооперативного автомобільного рахунків постачання при облас-
ній спілці споживчих кооперативних товариств/1936 рр./22 спр.

259/ф. Р-765/сталінський закритий розподільник, видавництва “пи-
тання праці” при сталінському окружному відділі праці, м. сталіно/Цирку-
ляри, розпорядження листування з організаціями/1927–1928 рр./19 спр.

260/ф. Р-766/Радгосп “зірка” Донецького обласного тресту свинар-
ських радгоспів, станція сартана Маріупольського району Донецької 
губернії/Циркуляри, розпорядження, накази по тресту, листування про хід 
будівництва, документи про посівну кампанію/1930–1932 рр./93 спр.

261/ф. Р-767/Груповий комітет № 1 профспілки радянських торго-
вельних службовців, м. сталіно/протоколи засідань президії, загальних 
зборів, тарифні угоди, списки членів профспілки/1928 р./5 спр. 

262/ф. Р-768/Новобогатирський сільський комітет незаможних селян, 
Великоянисольського району сталінського округу/Циркуляри, листування, 
відомості про склад КНс/1923–1924 рр./5 спр. 

263/ф. Р-769/Місцевий комітет профспілки транспортних працівни-
ків Донецького обласного тресту свинарських господарств, м. Артемівськ/
протоколи засідань, загальних зборів членів МК/1932 р./3 спр.

264/ф. Р-770/Артемівська районна контора Всесоюзного об’єднання 
складської транспортно-експедиційної справи “союзтранс”, м. Артемівськ/
листування з організаціями про стягнення заборгованості/1932 р./1 спр.
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265/ф. Р-772/Будівельна контора при Штерівському будівництві дер-
жавного енергобудівного тресту “Енергобуд”, с. Ново-павлівка Красно-
луганського району/Документи відділів будівництва, постачання, секре-
таріату, бухгалтерії/1925–1932 рр./113 спр.

266/ф. Р-773/Макіївська районна контора з комплексного постачання 
будматеріалами “будпост”, м. Макіївка/листування з держустановами з 
питань діяльності/1930–1931 рр./3 спр. 

267/ф. Р-774/Авдотьїнський робітничо-селянський багатолавочний 
кооператив спілки споживчих товариств Донбасу, Авдотьїнський район 
сталінського округу/листування з організаціями з питань діяльності/
1924 р./2 спр.

268/ф. Р-776/Чистяківське місцеве відділення Всеросійського союзу 
гірників, м. Чистякове/звіти про роботу відділення низових організа-
цій/1923–1924 рр./3 спр. 

269/ф. Р-777/Робітничий комітет Юзівського відділення Всеросійс-
ької спілки працівників землі і лісу при Юзівському лісництві, м. Юзівка/
Циркуляри, розпорядження, листування з відділеннями/1926 р./2 спр.

270/ф. Р-778/сталінська районна контора всеросійського відділення 
з комплексного постачання будматеріалами, м. сталіно/Циркуляри, розпо-
рядження вищими організацій/1930–1931 рр./6 спр.

271/ф. Р-779/Донецький обком профспілки робітників м’ясомолоч-
них радгоспів, м. Артемівськ/Документи оргвідділу, відділу охорони праці, 
статвідділу, бухгалтерії/1934–1937 рр./456 спр. 

272/ф. Р-783/сталінське окружне правління товариства авіації, пові-
троплавання, хімічної оборони і промисловості УРсР, м. сталіно/прото-
коли засідань правління, листування з питань діяльності/1924–1926 рр./
92 спр. 

273/ф. Р-787/Донецький обком профспілки м’ясохолодильної проми-
словості м. сталіно/Циркуляри, розпорядження ЦК, протоколи засідань, 
звіти про роботу/1936–1938 рр./70 спр.

274/ф.Р-788/Управління уповноваженого Наркомату зовнішньої тор-
гівлі по Донецькій області, м. сталіно/листування з питань діяльності/1932–
1937 рр./111 спр.

275/ф. Р-789/Должанський робітничий комітет луганського від-
ділення профспілки будівельників, станція Должанське луганського округу/
листування з місцевим відділенням профспілки про роботу/1926 р./1 спр. 

276/ф. Р-790/Контора з будівництва палацу праці при Раковському 
рудничному комітеті профспілки гірників, станція Ханженкове сталінсь-
кого округу/Документи про вербування робітників, про обстеження помеш-
кань робітнків/1926 р./6 спр.

277/ф. Р-791/Донецький обком профспілки робітників тваринниць-
ких радгоспів, м. Артемівськ/Документи бухгалтерії/1933 р./11 спр. 

278/ф. Р-792/Велико-Янисольський волосний комітет незаможних 
селян Юзівського повіту Донецької губернії/протоколи засідань, цирку-
ляри, розпорядження/1922 р./3 спр. 

279/ф. Р-793/петропавлівське сільськогосподарське кредитно-коопе-
ративне товариство ім. Шевченка Чистяківського району/Довідки, заяви 
робітників та службовців про видачу посвідчень/1924 р./1 спр.
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280/ф. Р-794/сталінська районна спілка сільськогосподарських кре-
дитних і промислових кооперативів, м. сталіно/протоколи засідань, спи-
ски пайовиків/1924 р./6 спр. 

281/ф. Р-795/Успенське товариство сталінської районної контори 
акціонерного товариства з заготівлі зерна, с. Успенка сталінського району/
Розпорядження, циркуляри контори з основної діяльності/1924–1925 рр./
3 спр. 

282/ф. Р-796/Благодатівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Благодатне Благодатівського району 
сталінського округу/статистичні відомості і листування по зАГсу/1923 р./
1 спр.

283/ф. Р-797/Донецький губернський сільськогосподарський проми-
словий банк, м. Артемівськ/протоколи загальних зборів/1925 р./1 спр.

284/ф. Р-798/Місцевий комітет профспілки працівників освіти при 
Донецькому гірському інституті ім. Артема, м. сталіно/протоколи засідань 
місцевкому, колективні договори, листування/1927–1932 рр./5 спр. 

285/ф. Р-799/Уповноважений заводів Югосталі КГпК, м. Юзівка/
листування з виробничих питань/1923 р./1 спр. 

286/ф. Р-800/Комітет профспілки радянських торговельних службо-
вців при Юзівському повітовому військкоматі, м. Юзівка/1920 р./1 спр.

287/ф. Р-803/заводський комітет профспілки будівельників семе-
нівського цегельного заводу, с. семенівка сталінського району/плани ро-
боти, протоколи засідань/1927 р./4 спр. 

288/ф. Р-804/Макіївський районний комітет взаємодопомоги, м. Ма-
кіївка/Циркуляри, листування/1923 р./1 спр. 

289/ф. Р-806/Будівельний пункт при радгоспі “Гірник” № 1 Арте-
мівської буддільниці, станція Дружківка Донецької області/Документи про 
охорону праці, соцстрахування/1931–1932 рр./3 спр.

290/ф. Р-807/Друга будівельна контора 5-го сільськогосподарського 
будівельного тресту, м. Артемівськ/листування з виробничих питань/1932–
1933 рр./4 спр. 

291/ф. Р-808/п’ятий державний трест сільськогосподарського бу-
дівництва, м. Артемівськ/протоколи засідань управління, листування з 
установами й організаціями, відомості про роботу/1932–1935 рр./13 спр. 

292/ф. Р-809/Робітничий комітет № 322 профспілки будівельників на 
будівництві будбюро при станція сердита Чистяківського району/протоко-
ли засідань робочкому, загальних зборів членів профспілки/1929 р./14 спр.

293/ф. Р-810/Мемрикський сільський комітет взаємодопомоги сели-
дів  ського району сталінського округу/Циркуляри, розпорядження, листу-
вання/1924–1926 рр./3 спр. 

294/ф. Р-811/перша Юзівська державна будівельна контора “Юздер-
жбуд”, м. Юзівка/положення про контору, виписка з протоколів засідань/
1922 р./2 спр.

295/ф. Р-815/Миколаївський сільський комітет взаємодопомоги ста-
лінського району/заяви про видачу позичок, списки безпритульних ді-
тей/1923–1924 рр./4 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

304

296/ф. Р-818/сталінське посередницьке бюро з найму робочої сили 
“Біржа праці” при сталінському окружному відділі праці, м. сталіно/
протоколи зборів безробітних, журнал реєстрації безробітних, відомості 
руху робочої сили/1925–1930 рр./91 спр.

297/ф. Р-820/Авдотьїнський районний комітет профспілки працівни-
ків освіти сталінського округу/Розпорядження, циркуляри, листування, зві-
ти про роботу/1924–1925 рр./10 спр. 

298/ф. Р-821/Велико-Янисольський районний секретаріат профспілок 
сталінського округу/протоколи засідань, плани, звіти про роботу, листу-
вання з окружною радою профспілок/1925–1927 рр./11 спр. 

299/ф. Р-822/Амвросіївський районний секретаріат профспілок ста-
лінського округу/протоколи засідань комітету, документи з культмасової 
роботи/1925–1927 рр./7 спр.

300/ф. Р-823/Харцизький райком профспілки радянських торговель-
них службовців, станція Харцизьк сталінського округу/протоколи засідань 
правління, документи про роботу розціночно-конфліктної комісії/1926–
1927 рр./6 спр.

301/ф. Р-824/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Мар’їнському райвиконкомі сталінського округу/прото-
коли засідань МК, комісій з охорони праці, культмасової комісії/1928–
1930 рр./19 спр.

302/ф. Р-825/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінському відділенні Українського пайового товариства 
“ларьок” м. сталіно/протоколи засідань місцевкому, загальних зборів 
співробітників/1924–1929 рр./34 спр. 

303/ф. Р-826/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінському окружному статистичному бюро, м. сталіно/
протоколи засідань місцевкому, загальних зборів, засідань комісій з охорони 
праці і культмасової роботи/1928–1929 рр./14 спр.

304/ф. Р-827/сталінський груповий комітет № 3 профспілки праців-
ників політосвітніх установ, м. сталіно/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів, книга обліку членів профспілки/1924–1927 рр./14 спр.

305/ф. Р-828/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців сталінського центрального робітничого кооперативу, м. ста-
ліно/протоколи засідань комітету, загальних зборів, засідань комісії/1924–
1930 рр./57 спр.

306/ф. Р-829/Донецький обласний комітет Всеукраїнського товарис-
тва охорони дитинства і сприяння комуністичному вихованню “Друг дітей”, 
м. сталіно/Накази комітету, листування з установами й організаціями з 
питань діяльності/1933–1935 рр./24 спр. 

307/ф. Р-830/Фабричний комітет сталінського окружного відділення 
профспілки працівників радянської промисловості при швейній фабриці 
ім. Володарського, м. сталіно/протоколи засідань комітету, загальних збо-
рів, засідань комісії/1924–1928 рр./28 спр.

308/ф. Р-831/сталінське окружне відділення Всеросійської проф-
спілки працівників поліграфічного виробництва, м. сталіно/протоколи 
засідань бюро відділення, загальних зборів членів профспілки/1925–
1929 рр./19 спр.
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309/ф. Р-832/сталінське окружне відділення Всеросійської проф-
спілки працівників швейної промисловості, м. сталіно/протоколи засі-
дань президії, документи з культмасової роботи/1924 р./49 спр. 

310/ф. Р-833/Юзівське повітове відділення Всеросійської профспілки 
робітників швейної промисловості, м. Юзівка/протоколи загальних збо-
рів робітників, листування з губвідділом профспілки швейників/1922 р./
3 спр. 

311/ф. Р-834/сталінське окружне відділення профспілки працівників 
мистецтва, м. сталіно/протоколи засідань бюро, загальних зборів артистів 
театру, комісії з культмасової роботи/1923–1929 рр./49 спр. 

312/ф. Р-836/Народний суд 16-ї дільниці, м. сталіно/Карні і цивільні 
справи, документи загальної канцелярії/1925–1928 рр./4345 спр. 

313/ф. Р-838/Управління робітничо-селянської промислової міліції 
Чистяківського рудоуправління/Накази, розпорядження, листування з окрмі-
ліцією, документи про обвинувачення громадян у злочинах/1923–1927 рр./
103 спр. 

314/ф. Р-839/Юзівське повітове відділення профспілки працівників 
освіти і соцкультури, м. Юзівка/протоколи засідань, листування про від-
правлення делегатів на губернський з’їзд учителів/1920–1922 рр./8 спр.

315/ф. Р-840/Чистяківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів/протоколи засідань президії, документи про 
єдиний сільгоспподаток/1923–1926 рр./42 спр.

316/ф. Р-842/Донецька обласна контора курортного постачання, 
м. слов’янськ/Документи загального відділу і бухгалтерії/1932–1936 рр./
632 спр. 

317/ф. Р-843/Донецьке обласне відділення транспортно-складське, 
тарне об’єднання “Донкооптранс”, м. сталіно/Документи загальної канце-
лярії, відділів постачання, кадрів, планового, агросектору, бухгалтерії/1932–
1936 рр./607 спр. 

318/ф. Р-844/Донецька обласна авторемонтна база облоб’єднання 
“Донкооптранс”, м. сталіно/Розпорядження, накази об’єднання, листуван-
ня з організаціями з питань діяльності/1932–1936 рр./53 спр.

319/ф. Р-845/Донецький обласний трест з постачання комунальних 
господарств, м. сталіно/Документи відділу управління, планового відділу, 
бухгалтерії/1933–1936 рр./260 спр. 

320/ф. Р-846/Оленівське районне податкове бюро при Юзівському 
повітовому продовольчому комітеті, станція Оленівка Юзівського повіту/
Циркуляри, накази упродкома, особові справи службовців, документи про 
землекористування/1922–1923 рр./44 спр.

321/ф. Р-849/Волновахське районне податкове бюро при Юзівському 
упродкомі, с. Волноваха Юзівського повіту/Циркуляри упродкома, відомо-
сті про надходження податку, відомості про стан особових рахунків/1922–
1923 рр./52 спр. 

322/ф. Р-852/Великоянисольське районне податкове бюро при Юзів-
ському упродкомі, с. Великий Янисоль Юзівського повіту/Циркуляри, роз-
порядження упродкома/1922–1923 рр./145 спр.

323/ф. Р-855/Червонотворчий рудник управління державної кам’я-
новугільної промисловості Донбасу, станція Рутченкове Юзівського повіту/
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Відомості про видобуток вугілля, з обліку праці і зарплати робітників та 
службовців/1922–1923 рр./5 спр. 

324/ф. Р-858/Юзівське відділення спілки споживчих товариств Ма-
ріупольського району Юзівського повіту/протоколи засідань загальних 
зборів/1920 р./12 спр. 

325/ф. Р-859/павлівське сільське споживче кооперативне товариство, 
станція павлівка павлівського району сталінського округу/протоколи 
засідань робітників та службовців, ревізійної комісії/1924 р./7 спр.

326/ф. Р-860/Юзівське районне відділення Донецької губернської 
спілки споживчих товариств, м. Юзівка Юзівського повіту/Циркуляри, 
розпорядження, документи про постачання підприємств кам’яновугільної 
промисловості/1921 р./21 спр. 

327/ф. Р-862/сталінське відділення української промислової академії 
ім. сталіна, м. сталіно/Накази, особові справи студентів, статистичні 
відомості про успішність/1931–1936 рр./112 спр.

328/ф. Р-868/сталінська філія проектного управління державного 
тресту шахтного будівництва, м. сталіно/Накази, циркуляри, розпоряд-
ження, протоколи технічних нарад/1930–1931 рр./30 спр. 

329/ф. Р-869/Донецька обласна рада автотранспорту “Автодор”, 
м. сталіно/Документи бухгалтерії і з особового складу/1932–1935 рр./
36 спр. 

330/ф. Р-871/Чистяківський районний виконком рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Чистякове сталінського округу/
Документи секретаріату податкового, статистичного адміністративно-госпо-
дарського відділів, земельного відділу, бухгалтерії, зАГсу/1923–1929 рр./
580 спр. 

331/ф. Р-872/Дмитрівський районний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів сталінського округу/Документи 
земельного, податкового відділів, земельної комісії, відділу народної освіти, 
бухгалтерії/1923–1926 рр./96 спр. 

332/ф. Р-873/Нікітинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Чистяківського району сталінського округу/
листування з райвиконкомом з фінансових питань/1925–1926 рр./5 спр. 

333/ф. Р-874/Чистяківське сільськогосподарське кредитно-коопера-
тивне товариство “Трудовий селянин”, Чистяківського району сталінського 
округу/листування з райвиконкомом/1926 р./1 спр.

334/ф. Р-875/Агент держстраху 10-ї дільниці Чистяківського району 
сталінського округу/Накази, циркуляри, звіти про роботу/1923–1925 рр./
10 спр. 

335/ф. Р-876/Каса взаємодопомоги Олексіїво-Орловського району 
сталінського округу/списки інвалідів, листування із сільськими КВД/1923–
1925 рр./2 спр. 

336/ф. Р-877/Ремівський сільський комітет незаможних селян Чис-
тяківського району сталінського округу/Циркуляри райКНс про облік чле-
нів КНс/1923 р./1 спр.

337/ф. Р-878/Чистяківське районне управління сільськими будинками, 
с. Чистякове сталінського округу/протоколи засідань правління, звіти про 
роботу/1923–1925 рр./53 спр.
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338/ф. Р-879/Андріївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Андріївка Чистяківського району сталін-
ського округу/протоколи засідань ради, звіти про роботу/1920–1925 рр./
17 спр. 

339/ф. Р-880/Юзівський повітовий відділ соціального забезпечення, 
м. Юзівка/Документи про заходи для охорони майна померлих грома-
дян/1920–1922 рр./13 спр.

340/ф. Р-882/Руднична рада робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів шахти “Червона зірка” Чистяківського району сталінського 
округу/протоколи засідань ради/1926 р./1 спр. 

341/ф.Р-883/Експериментально-дослідницьке бюро сталінського дер-
жавного кам’яновугільного тресту “сталінвугілля”, м. сталіно/протоколи 
технічних нарад, звіти про роботу/1933 р./16 спр.

342/ф. Р-884/сталінський вечірній робітничий металургійний ін-
ститут, м. сталіно/Документи навчальної частини, канцелярії, відділу кад-
рів, бухгалтерії/1930 р./8 спр.

343/ф. Р-885/Управління робітничо-селянської промислової міліції 
сталінського округу/ Накази циркуляри окрміліції, відомості, звіти про 
роботу/1924–1926 рр./164 спр. 

344/ф. Р-886/Мала-Орловська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Чистяківського району/листування з 
волвиконкомом/1920 р./1 спр. 

345/ф. Р-887/Донецька дослідна станція науково-дослідного інсти-
туту вугільної промисловості Донбасу, м. сталіно/протоколи кафедри 
геології, листування з правлінням “Донвугілля” й іншими установами з 
питань діяльності/1926–1930 рр./57 спр. 

346/ф. Р-889/Донецька обласна контора колгоспного будівництва 
“Доноблколгоспбуд”, м. сталіно/протоколи засідань, посвідчення співро-
бітників/1932 р./3 спр.

347/ф. Р-890/Народний суд національної єврейської камери, м. ста-
ліно/Документи загальної канцелярії, цивільні і кримінальні справи/1927–
1929 рр./255 спр. 

348/ф. Р-891/Народний суд 4-ї дільниці, с. Ясинувата Юзівського 
повіту/Карні і цивільні справи/1920 р./59 спр.

349/ф. Р-892/Народний суд 8-ї дільниці Великоянисольського району/
Карні і цивільні справи/1924–1929 рр./26 спр. 

350/ф. Р-894/Донецька філія державного науково-дослідного вугіль-
ного інституту об’єднання “Вугілля”, м. сталіно/протоколи засідань, звіти 
про роботу, документи з особового складу/1931–1932 рр./64 спр.

351/ф. Р-895/Амвросіївський волосний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту/Інформації, 
відомості про роботу виконкому/1922 р./1 спр.

352/ф. Р-896/Вознесенська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юзівського повіту/листування з основної 
діяльності/1920–1923 рр./2 спр. 

353/ф. Р-897/Успенський сільський виконком ради робітничих і 
селянських депутатів Амвросіївського району сталінського округу/про-



Перелік втрачених фондів державних архівів України

30�

токоли засідань президії, загальних зборів, перевиборів сільради/1920–
1927 рр./47 спр.

354/ф. Р-899/завком профспілки будівельників цегельного заводу 
№ 1, м. Дмитріївськ сталінського округу/протоколи засідань завкому, 
загальних зборів членів профспілки, статистичні звіти про роботу/1926–
1928 рр./5  спр. 

355/ф. Р-900/степано-Кринський волосний виконком ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту/листу-
вання з податковим бюро з питань оподаткування громадян/1922 р./1 спр.

356/ф. Р-903/селидівський районний груповий комітет профспілки 
радянських торговельних службовців, селидівський район сталінського 
округу/протоколи засідань, загальних зборів членів профспілки/1929 р./
1 спр. 

357/ф. Р-904/Донецька обласна спілка колгоспних м’ясних і молоч-
них ферм, м. сталіно/протоколи засідань правління/1932 р./1 спр.

358/ф. Р-905/Чистяківський районний комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців Чистяківського району сталінського округу/
протоколи засідань комітету/1925–1927 рр./1 спр. 

359/ф. Р-906/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Чистяківському робітничому кооперативі/протоколи засі-
дань комітету/1923–1924 рр./1 спр.

360/ф. Р-909/Донецький металургійний інститут, м. сталіно/Доку-
менти навчальної частини, бухгалтерії, особові справи студентів/1930–
1935 рр./1088 спр.

361/ф. Р-910/Божківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Олексіїво-Орловського району сталінського 
округу/Розпорядження, листування з райвиконкомами про роботу/1924 р./
1 спр. 

362/ф. Р-911/Донецький гірничий інститут ім. Артема, м. сталіно/
Документи загальної канцелярії, навчальної частини, бухгалтерії, особові 
справи студентів/1926–1935 рр./2262 спр. 

363/ф. Р-912/Краснолучський райвиконком ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Червоний промінь/листування з 
фінансових питань/1924 р./1 спр. 

364/ф. Р-915/Грузкозорянська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Макіївського району сталінського округу/
Циркуляри райвиконкому, плани роботи/1930 р./1 спр.

365/ф. Р-916/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців Чистяківського району, м. Чистякове/протоколи засідань місце-
вкому/1924–1925 рр./1 спр. 

366/ф. Р-917/Олексієво-Орловська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів сталінського округу/Циркуляри, 
розпорядження райвиконкому/1923–1925 рр./2 спр. 

367/ф. Р-922/Успенська селищна рада робітничих і селянських 
депутатів при залізничній станції Успенка Таганрозького повіту Донецької 
губернії/протоколи загальних зборів громадян селища/1920–1922 рр./
1 спр. 
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368/ф. Р-923/сталінський груповий комітет № 3, сталінські окружні 
відділи профспілки радянських торговельних службовців, м. сталіно/
листування з окружною радою профспілки, заяви про прийом до членів 
профспілки/1928–1929 рр./3 спр.

369/ф. Р-925/сталінська промислово-кооперативна артіль пекарів 
“Червона зоря”, м. сталіно/листування ліквідкома артілі про фінанси/
1928 р./1 спр. 

370/ф. Р-926/статистична продуктивно-кооперативна артіль “Будма-
теріал”, м. сталіно/посвідчення працівників артілі/1928 р./1 спр.

371/ф. Р-930/Гришинське районне податкове бюро Донецького гу-
бернського продовольчого комітету Гришинського повіту Донецької губер-
нії/продовольчі паспорти селидівської волості, заяви власників і орендарів 
промислових підприємств про оподаткування/1922–1923 рр./4 спр.

372/ф. Р-931/Юзівська школа фабрично-заводського об’єднання, 
м. Юзівка/протоколи засідань шкільної ради, звіти про роботу/1921–
1925 рр./1 спр.

373/ф. Р-932/Уповноважений Всеросійської профспілки працівників 
лікувально-санітарної праці при сталінському окружному відділі охорони 
здоров’я, м. сталіно/листування з питань організації місцевих комітетів/
1923 р./1 спр.

374/ф. Р-933/сталінське відділення Всеукраїнського транспортно-
складського об’єднання, м. сталіно/Циркуляри, розпорядження, звіти про 
роботу/1930-1932 рр./16 спр. 

375/ф. Р-936/Донецький трест Всесоюзного державного об’єднання 
лісових господарств, м. слов’янськ/листування з радгоспами, відомості 
про рух великої рогатої худоби/1933 р./5 спр. 

376/ф. Р-938/Чистяківська артіль шевців “перемога”, с. Чистякове 
сталінського округу/протоколи засідань, касові книги/1928–1929 рр./3 спр.

377/ф. Р-942/Управління 3-го дивізіонного Рутченківського куща 
державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, станція Рутченкове 
Юзівського повіту Донецької губернії/листування з керівниками шахт про 
видобуток вугілля, устаткування шахт/1920 р./4 спр. 

378/ф. Р-947/сталінське міське товариство сліпих, м. сталіно/про-
токоли засідань, баланси/1934 р./2 спр.

379/ф. Р-948/Будьонівська виробничо-кооперативна артіль з пере-
вивки канатів “Червона зірка” Макіївського району сталінського округу/
протоколи загальних зборів, касові книги/1927–1928 рр./2 спр. 

380/ф. Р-949/перша сталінська промислово-кооперативна артіль пе-
рукарів, м. сталіно/Циркуляри, розпорядження промспілка з фінансових 
питань/1930–1931 рр./1 спр. 

381/ф. Р-950/Контора начальника робіт дільниці № 2 з будівництва 
Донецького заводу металургійного устаткування, м. Макіївка Донецької 
області/Документи загального відділу, відділу постачання, бухгалтерії/
1931 р./10 спр.

382/ф. Р-952/Місцевий комітет профспілки робітників медико-сані-
тарної праці при фармацевтичному управлінні сталінського обкому Чер-
воного Хреста, м. сталіно/листування з обкомом профспілки з питань 
діяльності/1937–1939 рр./3 спр. 
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383/ф. Р-953/Новобешевський сільський комітет незаможних селян 
стильського району сталінського округу/протоколи засідань комітету, 
загальних зборів членів КНс/1923 р./1 спр. 

384/ф. Р-954/Донецький обласний відділ Всеукраїнського товарис-
тва сліпих “Облутос”, м. сталіно/звіти про роботу відділу, статистичні 
відомості про роботу майстерень/1933–1935 рр./14 спр.

385/ф. Р-955/Андріївський районний комітет міжнародного товарис-
тва допомоги революціонерам “МТДР” Андріївського району сталінського 
округу/протоколи засідань комітету, плани роботи/1926–1928 рр./12 спр. 

386/ф. Р-958/Місцевий комітет профспілки працівників держустанов 
при Донецькому обласному відділі праці, м. сталіно/протоколи засідань 
МК, доповідні записки про роботу, документи з особового складу/1932–
1933 рр./5 спр. 

387/ф. Р-959/Юзівська районна продовольчо-технічна база управлін-
ня державної кам’яновугільної промисловості Донбасу, м. Юзівка/Доку-
менти секретаріату, продовольчої, матеріальний частин, бухгалтерії/1920–
1923 рр./38 спр.

388/ф. Р-961/Гришинський повітовий відділ народної освіти, с. Гри-
шине Донецької губернії/протоколи засідань шкільних рад, листування з 
виконкомами/1922 р./21 спр. 

389/ф. Р-962/Народний суд 13-ї дільниці Олексіїво-Орловського ра-
йону Донецької губернії/Кримінальні справи/1923 р./2 спр.

390/ф. Р-969/сталінська міська каса соціального страхування тру-
дящих, м. сталіно/протоколи засідань, особові рахунки службовців/1929–
1932 рр./24 спр. 

391/ф. Р-970/Чистяківський волосний виконком рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької 
губернії/списки осіб, що одержали насінну позичку/1921 р./2 спр.

392/ф. Р-971/заводський комітет профспілки металістів при дер-
жавному Новоросійському гірничозаводському підприємстві, м. Юзівка/
списки службовців на виплату зарплати/1920 р./1 спр. 

393/ф. Р-972/Рудничний комітет Всеросійської профспілки гірників 
Новоросійського куща, м. Юзівка/протоколи засідань, кошторис на зар-
плату/1921 р./6 спр. 

394/ф. Р-973/луганський державний санітарно-бактеріологічний ін-
ститут ім. Ворошилова, м. луганськ/Документи відділу науки, контролю 
і зв’язку будівництва, санітарно-епідемічного відділу, бухгалтерії/1931–
1934 рр./306 спр. 

395/ф. Р-974/Дебальцевський повітовий продовольчий комітет Юзів-
ського повіту Донецької губернії/листування про зняття продподатку, 
списки продробітників, платників податків/1920–1922 рр./5 спр. 

396/ф. Р-975/Контора начальника робіт з будівництва заводу Україн-
ського державного тресту торгівельно-промислового будівництва, стан-
ція просяна Катерининської залізниці Донецької області/1931–1934 рр./
57 спр. 

397/ф. Р-976/Чистяківський районний продовольчий комітет, м. Чи-
стякове Юзівського повіту/протоколи загальних зборів, листування з 
податкових питань/1920 р./2 спр. 
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398/ф. Р-977/сталінська філія союзного будівельного тресту “Укр-
постбуд”, м. сталіно/Документи відділів управління, обліку, постачання, 
економіки праці, бухгалтерії/1932–1933 рр./34 спр. 

399/ф. Р-979/Робітничий комітет № 39 профспілки будівельників при 
будівельному бюро шахти № 29 Червонотворчого рудника сніжнянського 
району/протоколи загальних зборів, виробничих нарад/1927 р./3 спр.

400/ф. Р-980/Дружківське товариство транспортної контори Всеу-
країнської спілки споживчо-кооперативних організацій, селище Друж-
ківка/Документи секретаріату, планового, оперативного відділів, бухгалте-
рії/1930–1933 рр./28 спр. 

401/ф. Р-982/Робітничий комітет № 55 профспілки будівельників 
на будівництві 5-ї дільниці контори українського пайового будівництва, 
м. сталіно/протоколи засідань, листування з оргпитань/1929–1930 рр./
2 спр. 

402/ф. Р-983/Робітничий комітет № 23 профспілки будівельників при 
житловому будівництві трубного заводу, м. Макіївка/протоколи засідань 
правління, загальних зборів/1926 р./3 спр.

403/ф. Р-986/Улаклицький сільський осередок Міжнародного това-
риства допомоги революціонерам “МТДР”, с. Улакли Андріївського району 
сталінського округу/1925–1927 рр./3 спр. 

404/ф. Р-987/Богатирський сільський осередок Міжнародного това-
риства допомоги революціонерам “МТДР”, с. Багатир Андріївського 
району/Циркуляри, відомості про роботу/1925–1928 рр./2 спр.

405/ф. Р-988/Кутейніковська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Амвросіївського району сталінського округу/
протоколи засідань президії, списки населення, відомості на зарплату/1921–
1926 рр./41 спр.

406/ф. Р-989/Благодатівське сільське єдине споживче товариство 
Благодатівського району сталінського округу/Особові рахунки пайови-
ків/1923–1924 рр./2 спр. 

407/ф. Р-990/Дмитрівський підрайонний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької 
губернії/Документи відділу управління, земельного відділу/1920–1921 рр./
7 спр. 

408/ф. Р-991/петровська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької губернії/1922–
1923 рр./13 спр. 

409/ф. Р-992/Народний суд 18-ї дільниці, станція Рутченкове ста-
лінського округу/Карні і цивільні справи/1927і–1928 рр./1617 спр.

410/ф. Р-993/любівський сільський комітет незаможних селян Авдо-
тьїнського району сталінського округу/протоколи засідань, листування з 
комнеземами/1922–1924 рр./3 спр. 

411/ф. Р-994/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Юзівського повіту Донець-
кої губернії/Документи про опікунство над майном померлих громадян/
1920 р./4 спр.
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412/ф. Р-995/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінській райспоживспілці, м. сталіно/листування з 
окружним відділом профспілки про роботу/1927 р./1 спр. 

413/ф. Р-996/Каса взаємодопомоги при сталінській окружному 
сільськогосподарській кредитно-кооперативній спілці, м. сталіно/прото-
коли КВД/1929–1930 рр./1 спр. 

414/ф. Р-997/Відділ підсобних підприємств 1-го будуправління тре-
сту “Укрпостбуд”, м. сталіно/листування з трестом, списки робітників, 
договори на оренду кар’єрів/1932–1933 рр./40 спр.

415/ф. Р-998/Юзівське відділення Всеросійської вчительської спілки, 
м. Юзівка/протоколи засідань, листування про роботу з вищими органі-
заціями/1917–1918 рр./2 спр.

416/ф. Р-999/Грабово-Михайлівське сільське правління Грузько-
ломівської волості Юзівського повіту Донецької губернії/посімейний 
список жителів села/1917–1919 рр./1 спр. 

417/ф. Р-1000/Товариство зі спільної обробки землі ім. 10-ї річниці 
Жовтня, хут. зеландсько-Вознесенськ селидівського району сталінського 
округу/заяви громадян про прийом до товариство, посімейні списки членів 
товариства/1927–1928 рр./2 спр. 

418/ф. Р-1001/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при сталінській окружній страховій касі, м. сталіно/протоколи 
засідань місцевкому, профспілки/1929–1930 рр./2 спр.

419/ф. Р-1002/петропавлівський сільський комітет незаможних селян, 
колонія петропавлівка Макіївського району Донецької області/протоколи 
засідань, фінансові документи/1928–1933 рр./2 спр.

420/ф. Р-1003/Василівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Амвросіївського району сталінського округу/
протоколи загальних зборів, звіти про роботу, протоколи засідань сільських 
земельних товариств/1923–1927 рр./28 спр.

421/ф. Р-1006/1-а сталінська кооперативна артіль “Кавказ”, м. ста-
ліно/протоколи зборів, листування з членами артілі/1926–1927 рр./1 спр.

422/ф. Р-1013/сталінський міський відділ комунального госпо-
дарства, м. сталіно/Документи загальної канцелярії, технічного підвідділу, 
бухгалтерії/1927–1930 рр./84 спр.

423/ф. Р-1015/сталінське рудоуправління об’єднання державної 
кам’яновугільної промисловості “Донецьквугілля”, м. сталіно/Інструкції 
з поліпшення роботи, проекти договорів про відвантаження вугілля/1927–
1930 рр./1 спр. 

424/ф. Р-1020/Олександропільська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту Донецької губернії/
протоколи засідань сільради/1920 р./1 спр.

425/ф. Р-1021/Харцизьке районне управління сільськими будинками 
сталінського округу/протоколи засідань, звіти сільських будинків, доку-
менти про роботу з ліквідації неписьменності/1924–1926 рр./13 спр.

426/ф. Р-1022/Олександринська волосна земельна управа, с. Олексан-
дринка Маріупольського повіту Донецької губернії/Документи про опіку-
нство над сиротами/1918–1920 рр./5 спр.
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427/ф. Р-1024/сталінське окружне відділення профспілки праців-
ників харчової і смакової промисловості, м. сталіно/протоколи засідань, 
загальних зборів, відомості про стягнення членських внесків/1928–1931 рр./
28 спр.

428/ф. Р-1025/Контора начальника робіт будівництва труболиварного 
заводу Донецької області/ліквідаційний баланс, розрахункові відомості/
1932 р./21 спр. 

429/ф. Р-1026/Юзівське повітове бюро профспілок м. Юзівка/Доку-
менти оргвідділу, культвідділу/1923 р./3 спр. 

430/ф. Р-1028/Харцизька районна судово-земельна комісія, м. Хар-
цизьк сталінського округу/листування з окрземвідділом з земельних питань, 
позовні справи про відчуження земельних ділянок/1923–1925 рр./59 спр.

431/ф. Р-1029/Харцизьке районне земельне управління сталінського 
округу/Циркуляри, розпорядження, листування з окрземвідділом, сільра-
дами про відведення земельних угідь і здачу землі в оренду/1923–1925 рр./
5 спр.

432/ф.Р-1030/Донецький масломолочний трест “Донмолокотрест”, 
м. слов’янськ Донецької області/Документи політчастини/1934–1935 рр./
62 спр.

433/ф. Р-1031/сталінський інститут керівників торгівлі Наркомату 
торгівлі УРсР, м. сталіно/Документи секретаріату, бухгалтерії/1937–
1940 рр./136 спр.

434/ф. Р-1032/сталінська міжрайонна філія державної торгівлі кни-
гами і культтоварами, м. сталіно/Документи секретаріату, бухгалтерії, 
позовні судові справи, особові справи працівників філії/1935–1939 рр./
1334 спр.

435/ф. Р-1033/петровський районний комітет профспілки гірників, 
рудник Рутченкове сталінського району сталінського округу/Документи 
секретаріату, інженерно-технічної секції, бухгалтерії/1929–1930 рр./38 спр. 

436/ф. Р-1036/Василівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Амвросіївського району сталінського округу/
протоколи загальних зборів, звіти про роботу, протоколи засідань сільських 
земельних товариств/1923–1927 рр./218 спр. 

437/ф. Р-1038/сталінська філія союзного будівельного тресту “Укр-
постбуд”, м. сталіно.

438/ф. Р-1039/Дмитріївський районний військкомат, м. Дмитріївськ 
сталінського округу/Накази по військкомату, списки молодшого ком-
складу/1920–1924 рр./2 спр.

439/ф. Р-1041/Дмитріївський підрайонний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Дмитріївка Юзівського по-
віту/Документи відділу управління, земельного відділу/1920–1921 рр./
7 спр. 

440/ф. Р-1046/Благодатівське сільське єдине споживче товариство, 
с. Благодатне Благодатівського району сталінського округу/Особові ра-
хунки пайовиків, розрахункові відомості/1923–1924 рр./2 спр.

441/ф. Р-1047/Чистяківська заготівельна контора Донецького губерн-
ського продовольчого комітету, с. Чистякове Юзівського повіту/Накази, 
циркуляри, розпорядження про стягнення продрозверстки/1922 р./1 спр. 
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442/ф. Р-1051/Дебальцевський повітовий продовольчий комітет 
Юзівського повіту Донецької губернії/листування про оподатковування, 
списки платників податків продрозверстки/1920–1922 рр./5 спр.

443/ф. Р-1057/Донецький обласний відділ Всеукраїнського товарис-
тва сліпих “ОблТОс”, м. сталіно/звіти про роботу майстерень, статистичні 
відомості, баланси/1933–1935 рр./33 спр.

444/ф. Р-1058/Новобешевський сільський комітет незаможних селян 
сталінського району сталінського округу/протоколи засідань президії, 
загальних зборів членів КНс/1923 р./1 спр. 

445/ф. Р-1065/Місцевий комітет профспілки робітників медичної 
і санітарної праці при фармацевтичному управлінні сталінського обкому 
Червоного Хреста, м. сталіно/листування з обкомом профспілки про 
роботу/1931–1939 рр./3 спр. 

446/ф. Р-1067/Контора начальника робіт 32-ї дільниці з будівництва 
заводу металургійного устаткування в Макіївці, м. Макіївка/Документи 
загального відділу, відділу постачання, бухгалтерії/1931 р./10 спр.

447/ф. Р-1068/Українсько-Кримське державне об’єднання зернових 
радгоспів “союззернотрест”, м. сталіно/Документи агрономічного відділу, 
загальної канцелярії, сектора кадрів, бухгалтерії/1930–1932 рр./12 спр. 

448/ф. Р-1072/Вищі інженерно-будівельні курси при Донецькому 
гірничому інституті, м. сталіно/протоколи засідань ради, залікові аркуші 
курсантів, програма курсів, особові справи студентів, відомості на видачу 
зарплати/1921–1936 рр./118 спр.

449/ф. Р-1073/Донецька обласна рада профспілок, м. сталіно/До-
кументи управління справами, статистичного відділу, бюро соцстраху, 
скарг, відділу охорони праці, інспекції з культроботи, фізкультури, сектору 
робітничого постачання, бухгалтерії/1932–1937 рр./6675 спр. 

450/ф. Р-1074/Донецький обласний відділ праці, м. сталіно/Доку-
менти управління справами юридичного відділу, секторів охорони праці і 
техніки безпеки, статистичного, бухгалтерії/1932–1933 рр./513 спр. 

451/ф. Р-1076/Амвросіївська районна рада профспілок Донецької 
області/Відомості на видачу зарплати/1933–1936 рр./9 спр. 

452/ф. Р-1077/Донецька обласна контора зі збуту харчових продуктів 
фабрик донецького обласного тресту “Доноблстравзбут”, м. сталіно/
Документи секретаріату, оперативного відділу, бухгалтерії/1936–1937 рр./
338 спр.

453/ф. Р-1078/Донецька обласна каса соціального страхування, 
м. сталіно/протоколи оргбюро, пленумів, засідань президії, скарги інвалідів 
про видачу їм допомоги/1932–1933 рр./13 спр. 

454/ф. Р-1080/Каса взаємодопомоги при Донецькому обласному між-
секційному бюро інженерів і техніків, м. сталіно/протоколи загальних 
зборів, відомості, доповіді про роботу КВД, особові рахунки/1935–1937 рр./
36 спр. 

455/ф. Р-1081/Місцевий комітет профспілки працівників політосвіти 
при Донецькій обласній раді профспілок, м. сталіно/протоколи засідань 
МК, загальних зборів членів профспілки/1933–1937 рр./8 спр.
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456/ф. Р-1083/Радгосп “смичка” Мушкетівського рудоуправління, 
с. Євдокіївка сталінського району сталінського округу/статистичні відо-
мості з рільництва, тваринництва, садівництва/1922–1927 рр./11 спр.

457/ф. Р-1084/Моспіно-Росіянське рудоуправління, рудник Будьо-
нівка сталінського округу/Книги обліку видобутку вугілля, технічних умов, 
біржові угоди з постачальниками/1922–1928 рр./11 спр. 

458/ф. Р-1085/Новобешевський сільський комітет взаємодопомоги 
стильського району сталінського округу/списки членів КВД, документи 
про вступ до членів КВД/1923–1924 рр./4 спр.

459/ф. Р-1086/Юзівський підрайонний ревком, м. Юзівка Донецької 
губернії/протоколи засідань, загальних зборів, листування з комнеземами, 
ревкомами/1920 р./5 спр.

460/ф. Р-1090/Донецька обласна спілка колгоспних м’ясних і молоч-
них ферм, м. сталіно/протоколи засідань правління/1932 р./1 спр.

461/ф. Р-1095/Донецька обласна контора колгоспного будівництва, 
м. сталіно/протоколи засідань, свідоцтва співробітників/1932 р./3 спр. 

462/ф. Р-1097/сталінський вечірній робітничий металургійний інсти-
тут, м. сталіно/Документи загальної канцелярії, навчальної частини, відділу 
кадрів, бухгалтерії/1930 р./8 спр. 

463/ф. Р-1099/сталінська філія проектного управління державного 
тресту шахтного будівництва, м. сталіно/Накази, розпорядження “Шахто-
строю”, протоколи технічних нарад, листування із шахтами з проектування 
шахтного будівництва/1930–1931 рр./30 спр. 

464/ф. Р-1101/сталінський вечірній робітничий технікум, м. сталіно/
Документи загального відділу, навчальної частини, відділу кадрів, бух-
галтерії/1924–1930 рр./38 спр. 

465/ф. Р-1104/сталінське організаційне бюро зі скликання Всесо-
юзного гірничого науково-технічного з’їзду, м. сталіно/протоколи засідань 
оргбюро, листування з науковими установами/1925 р./6 спр.

466/ф. Р-1107/Місцевий комітет профспілки працівників освіти при 
Донецькому металургійному інституті, м. сталіно/протоколи засідань МК, 
загальних зборів, листування про культмасову роботу/1931–1932 рр./5 спр.

467/ф. Р-1108/Новобогатирський сільський осередок “МТДР” Боль-
шеянісольського району сталінського округу/листування про організацію 
осередку/1924 р./1 спр.

468/ф. Р-1109/Донецький обласний комітет профспілки робітничих 
м’ясомолочних радгоспів, м. Артемівськ/ Документи відділів організацій-
ного, охорони праці, статистичного, соцстраху, культроботи, бухгалте-
рії/1934–1937 рр./446 спр.

469/ф. Р-1110/Донецький обком профспілки робітників тваринниць-
ких радгоспів, м. Артемівськ/Фінансові документи/1933 р./11 спр.

470/ф. Р-1115/Управління уповноваженого Наркомату зовнішньої тор-
гівлі по Донецькій області/протоколи нарад, листування з питань експорту 
товарів/1932–1937 рр./111 спр. 

471/ф. Р-1116/Донецький обком профспілки м’ясохолодильної про-
мисловості, м. сталіно/Розпорядження, доповідні записки, звіти про роботу, 
документи 1-ї обласної конференції/1936–1938 рр./83 спр.
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472/ф. Р-1117/Донецький обласний склад кооперативного автомо-
більного постачання “Коопавтопост”, м. сталіно/Накази, баланси, картки 
рахунків/1936 р./22 спр. 

473/ф. Р-1118/сталінська міжрайонна контора Донецького обласного 
галузевого кооперативного тарного об’єднання, м. сталіно/Накази по 
конторі, протоколи засідань правління, картки робітників та службов-
ців/1933–1935 рр./123 спр. 

474/ф. Р-1119/сталінська окружна колегія адвокатів, м. сталіно/
протоколи засідань, звіти про роботу, листування з районними колегіями 
про діяльність/1923–1930 рр./91 спр. 

475/ф. Р-1120/сталінська міжрайонна колегія адвокатів, м. сталіно/
протоколи засідань президії колегії, комісій, листування з районними 
юридичними консультаціями з питань діяльності/1930–1932 рр./194 спр.

476/ф. Р-1122/Єдиний колективний кабінет колегії захисників міст 
сталіно і Дмитріївська/протоколи засідань бюро, листування з окружним 
судом, прокуратурою/1928–1929 рр./3 спр.

477/ф. Р-1125/Крайовий архів промисловості Донбасу, м. сталіно/
плани роботи, листування з підприємствами з комплектування архіву, 
документи особового складу/1930–1931 рр./10 спр.

478/ф. Р-1126/Донецьке обласне управління лісової промисловості 
“Доноблліспром”, м. сталіно/Документи секретаріату, виробничого, пла-
нового відділів, бухгалтерії, ліквідаційній комісії/1937–1938 рр./147 спр.

479/ф. Р-1127/Донецький обласний меблевий трест, м. сталіно/
Документи секретаріату, планового відділу, відділів постачання і збуту, 
експлуатації, виробничого відділу бухгалтерії, ліквідкому/1935–1937 рр./
255 спр.

480/ф. Р-1128/Чистяківське відділення № 3 Донецького обласного 
меблевого тресту, м. Чистякове/прийомні акти на матеріали/1935–1936 рр./
3 спр.

481/ф. Р-1129/Макіївське відділення Донецького обласного мебле-
вого тресту, м. Макіївка/Документи бухгалтерії/1936 р./9 спр.

Філіал Да Донецької області в м. артемівську

У лютому 1920 р. на засіданні комісії з ліквідації станових установ у 
м. Бахмуті прийнято рішення про створення загального архіву при колиш-
ній земській управі, на яку покладалися обов’язки з приймання й опису 
документів міської та міщанської управ, виконання запитів. У січні 1922 р. 
при президії Донецького губвиконкому в м. Бахмуті створено губернське 
архівне управління для обстеження і реєстрації архівів, концентрації 
документів при архівосховищі управління. 

1925 р. на базі Донецького губарха створено Артемівське окружне 
архівне управління, яке проводило роботу з виявлення й концентрації 
архівів ліквідованих установ, перевірки й інструктуванню архівів підпри-
ємств та організацій в окружному центрі та у районах. постановою 
секретаріату ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. Артемівське окружне архівне 
управління в березні 1932 р. було перетворено в Артемівський державний 
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історичний архів з підпорядкуванням Донецькому обласному архівному 
управлінню. Відповідно до наказу ГАУ НКВс сРсР від 25 листопада 
1938 р. Артемівський історичний архів був перейменований у сталінський 
обласний архів у м. Артемівську.

На 1 червня 1941 р. в архіві було обліковано 1145 фондів на 675840 
справ, у тому числі 179 фондів дореволюційного періоду. з початком Другої 
світової війни 190 фондів на 25311 справ архіву евакуювали до м. Балашова 
саратовської області та м. Шадринська Курганської області. Основна час-
тина архіву залишилася в окупованому місті. У вересні 1943 р. при відступі 
німецько-фашистських окупантів архів був спалений. 

після звільнення м. Артемівська в жовтні 1943 р. архів розпочав 
роботу з відбудови архівосховища та збирання документів окупаційного 
періоду. У 1944 р. історичний архів у м. Артемівську був ліквідований, його 
документи після реевакуації в 1945 р. надійшли на зберігання до держав-
ного архіву сталінської області.

ДА Донецької області, фонд Р-1176 за 1932–1943 рр.
Січень–лютий 1941 р. список секретних фондів Артемівського державного 

історичного архіву (зазначені номери, назви і обсяги 101 фонду, дати 
їх надходження до архіву, хронологічні межі документів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2216, арк. 28–36;

30 січня 1941 р. список фондів Артемівського державного історичного 
архіву (зазначені назви, старі і нові номери, обсяги в од. зб. 945 
фондів, дати організації і ліквідації установ-фондоутворювачів, час 
надходження фондів до архіву, хронологічні межі документів) ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2217, арк. 1–87;

1 червня 1942 р. списки фондів (54 – загального зберігання, 115 – 
секретного відділу) Артемівського держархіву сталінської області, 
що зберігалися в м. Балашові (зазначені номери, назви фондів, обсяги 
в справах, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2393, арк. 19–22, 23–29;

25 жовтня 1943 р. Акт про воєнні збитки філіалу сталінського облдер-
жархіву в м. Артемівську (зазначена кількість повністю знищених 
од. зб. – 675840) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2489, арк. 1–
3 зв.;

2 січня 1944 р. Акт про знищення в роки окупації документальних фондів 
філіалу сталінського облдержархіву в м. Артемівську – ДА Донецької 
обл., ф. Р-436, оп. 3, спр. 68, арк. 109–111;

17 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу сталінського облдерж-
архіву в м. Артемівську (зазначені довоєнна кількість фондів – 1148, 
од. зб. – 675840, хронологічні межі документів – 1722–1941 рр.; 
всі фонди й одиниці зберігання знищені) та висновки експерта про 
науково-історичну цінність документів Артемівського державного 
історичного архіву – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2489, арк. 8–
10 зв.

архівні фонди дорадянського періоду

482/ф. Р-1/Клинівське сільське управління, с. Клинове Комишеват-
ської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Книга виро-
ків сільських сходів/1909–1913 рр./1 спр.
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483/ф. Р-2/слов’яносербське поштове телеграфне відділення, м. сло-
в’яносербськ слов’яносербського повіту/листування про особовий склад 
контори з начальником поштового-телеграфного округу/1907–1910 рр./
4 спр.

484/ф. Р-3/Бахмутська повітова межова канцелярія, м. Бахмут Кате-
ринославської губернії/Межові книги на виділення ділянок землі/1779–
1909 рр./1099 спр.

485/ф. Р-4/Бахмутська повітова межова комісія, м. Бахмут Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Таблиці докладних обрахунків 
земельних угідь/1868–1870 рр./28 спр.

486/ф. Р-7/Харламівський соляний рудник французького акціонер-
ного товариства з розробки кам’яної солі в південній Росії, с. Кудрявка 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/загальний відділ, комер-
ційний, бухгалтерія/1891–1916 рр./278 спр.

487/ф. Р-8/Управління Російсько-Бельгійського металургійного това-
риства, м. Єнакієве Бахмутського повіту Катеринославської губернії/звіти 
управління про видобуток і відправлення залізної руди/1915–1916 рр./
13 спр.

488/ф. Р-10/Окружне поштове–телеграфне управління, м. Катери-
нослав Катеринославської губернії/Адміністративний відділ, технічний від-
діл, фінансовий відділ/1908–1920 рр./14 спр.

489/ф. Р-11/Бахмутське повітове відділення Катеринославської єпар-
хіальної училищної ради Катеринославської губернії/протоколи повітової 
Єпархіальної училищної ради, реєстри вчительських документів церковно-
парафіяльних шкіл по повіту, звіти церковно-парафіяльних шкіл/1904–
1917 рр./65 спр.

490/ф. Р-12/Каменське сільськогосподарське училище Бахмутського 
повітового земства, с. Кам’янка Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії/Циркулярні розпорядження Бахмутської земської управи, особові 
справи викладачів школи, відомості на поденних працівників сільгосп-
школи/1916–1918 рр./12 спр.

491/ф. Р-13/Бахмутська чоловіча гімназія, м. Бахмут Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/свідоцтва осіб, що закінчили Бахмут-
ську гімназію/1903–1920 рр./5 спр.

492/ф. Р-14/скотоватське волосне управління, с. Архангельське Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/Окладні аркуші та списки 
платників земельних зборів/1906–1908 рр./1 спр.

493/ф. Р-15/Калинівське волосне управління, с. Калинівка Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Книга договорів і духівниць/1912–
1915 рр./2 спр.

494/ф. Р-16/Радомське відділення державного банку, м. Радом Радом-
ського повіту седлецької губернії/листування з різними особами й уста-
новами, виписки з нотаріальних актів/1890–1914 рр./71 спр.

495/ф. Р-17/Бахмутський повітової податковий інспектор 1-ї дільниці, 
м. Бахмут Катеринославської губернії/Циркуляри та положення Кате-
ринославської казенної палати, скарги по окладних зборах/1894–1904 рр./
1 спр.
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496/ф. Р-18/Бахмутське духовне училище, м. Бахмут Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/Документи учнів духовного училища, 
педагогічний журнал духовного училища/1909–1915 рр./3 спр.

497/ф. Р-19/Бахмутське реальне училище м. Бахмут Катеринослав-
ської губернії/Рахуково-фінансова справа/1916 р./1 спр.

498/ф. Р-20/Бахмутська перша жіноча гімназія, м. Бахмут Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Довідки і посвідчення учнів 
гімназії, метричні виписки учнів гімназії/1914–1917 рр./2 спр.

499/ф. Р-21/Ново-світлівське волосне правління, с. Ново-світлівка 
слов’яносербського повіту Катеринославської губернії/Книга списків 
страхування по Новосвітловській волості/1914–1919 рр./1 спр.

500/ф. Р-25/Бахмутський дротяно-гвоздильний завод В. Г. Францу-
зова, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Відділи 
комерційний, технічний, бухгалтерія/1906–1922 рр./78 спр.

501/ф. Р-26/Олексіївсько-старобєльське поштове відділення, слобода 
Олексіївка старобєльського повіту Харківської губернії/Циркулярні роз-
порядження начальника Харківського поштово-телеграфного округу/1915–
1919 рр./3 спр.

502/ф. Р-28/Товариство споживачів службовців та робітників компа-
нії прохорівських кам’яновугільних шахт, селище Мушкетове Таганрозь-
кого округу області Війська Донського/постанови приватної наради пред-
ставників споживчих товариств Донецького басейну. протоколи загальних 
зборів членів Товариства споживачів/1915–1916 рр./1 спр.

503/ф. Р-29/Нотаріальна контора п. Г. Фігуровського, м. Бахмут 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Актові книги та реє-
стри/1915–1919 рр./19 спр.

504/ф. Р-31/Бахмутське повітове присутствіє у справах селянських 
м. Бахмут Катеринославської губернії/Документи з обліку земельної площі 
та кількість чоловік, сіл Бахмутського повіту/1870–1880 рр./29 спр.

505/ф. Р-33/Дедеркальська вчительська семінарія, с. Дедеркали Каме-
нецького повіту Волинської губернії/Особові справи студентів семінарії, 
свідоцтва про закінчення навчального закладу/1916–1919 рр./75 спр.

506/ф. Р-33/Катеринославське поштове відділення слободи Кате-
ринівка Таганрозького округу області Війська Донського/Циркулярні 
розпорядження Ростовського поштово-телеграфного округу/1915–1916 рр./
2 спр.

507/ф. Р-35/Терещенський соляний рудник Бахмутського повіту Кате-
ринославської губернії/загальний відділ, комерційний, бухгалтерія/1885–
1917 рр./43 спр.

508/ф. Р-44/Товариство Деконських заводів алебастрових вогнетрив-
ких виробів і матеріалів, станція Деконська званівської волості Бахмутсь-
кого повіту Катеринославької губернії/загальний відділ, комерційний, 
бухгалтерія/1902–1919 рр./411 спр.

509/ф. Р-46/попаснянська поштово-телеграфна контора, с. попасна 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/листування про особовий 
склад контори з поштово-телеграфним округом/1914–1915 рр./5 спр.
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510/ф. Р-47/Невська церква, с. Авдотівка Бахмутського повіту Кате-
ринославської губернії/Метрична книга/1896 р./1 спр.

511/ф. Р-48/соляний рудник “Нова-Величка” південно-Російського 
солепромислового товариства, станція Деконська званівської волості Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/загальний відділ, комерцій-
ний, бухгалтерія/1889–1921 рр./39 спр.

512/ф. Р-50/п’ятнадцяторотовське поштове відділення, с. луганське 
луганської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії/лис-
тування про особовий склад службовців, циркулярні розпорядження 
поштового-телеграфного округу/1912–1920 рр./11 спр.

513/ф. Р-53/Варваропільське поштово-телеграфне відділення, с. Вар-
варопілля петро-Голеницевської волості слов’яносербського повіту 
Катеринославської губернії/Особові справи службовців відділеннь/1913–
1914 рр./3 спр.

514/ф. Р-55/слов’янський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів (райвиконком), м. сло-
в’янськ Артемівського округу* (слов’янський міський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Донецької 
області)/протоколи президії, відомості про розподіл земельних ділянок та 
про вживання заходів допомоги населенню з нагоди повені, особовий склад 
виконкому/1923–1930 рр./119 спр.

515/ф. Р-55/Іоанно-предтеченська церква, с. Новоселівка Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Метрична книга/1907 рр./1 спр.

516/ф. Р-55/святогорський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. слов’янськ Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/загальний відділ, відділи: 
соціального забезпечення, земельний, військовий, народної освіти/1921–
1922 рр./45 спр.

517/ф. Р-56/Миколаївська церква села Рутченкове Бахмутського по-
віту Катеринославської губернії/Метрична книга/1907 рр./1 спр.

518/ф. Р-58/похідна Ольгінська церква 2-го району, с. Юзівка Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/Метрична книга/1896 р./
1 спр.

519/ф. Р-59/Олександрівська церква при руднику Гілка Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/Метричні книги/1907 р./2 спр.

520/ф. Р-64/Управління Ростовського поштово-телеграфного округу, 
м. Ростов області Війська Донського/листування з Міністерством пошт та 
телеграфів про відкриття поштово-телеграфного відділення, листування 
з поштово-телеграфним округом про наймання приміщень під поштово-
телеграфні контори та відділення/1864–1920 рр./37 спр.

521/ф. Р-66/Краматорський чавуноплавильний, ливарний та механіч-
ний завод Краматорського металургійного товариства, станція Краматорськ 
Ізюмського повіту Харківської губернії/Відділи: адміністративний, комер-
ційний, бухгалтерський, секретаріат, матеріальний/1899–1917 рр./513 спр.

522/ф. Р-67/Костянтинівське акціонерне товариство залізопрокатних 
заводів, станція Костянтинівка Бахмутського повіту Катеринославської 
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губернії/загальний відділ, комерційний технічний, бухгалтерія/1899–
1916 рр./134 спр.

523/ф. Р-69/Обласна межова канцелярія, м. Таганрог області Війська 
Донського/землевпорядні матеріали по області/1799–1915 рр./2079 спр.

524/ф. Р-70/Катеринославська губернська землевпорядна комісія, 
м. Катеринослав/постанови губземкомісії про видачу позичок селянам, 
що виділяються на відруби. Матеріали з виділення відрубних дільниць се-
лянам/1910–1917 рр./111 спр.

525/ф. Р-71/Ізюмська повітова межова канцелярія, м. Ізюм Харківсь-
кої губернії/Межові книги на власників землі/1779–1862 рр./44 спр.

526/ф. Р-72/Ізюмська повітова межова канцелярія, м. Ізюм Харківсь-
кої губернії/Таблиці докладного обчислення угідь землеволодіння с. Рубці, 
с. Шандриголовки, с. Ареситиці, с. Балбасівки/1866–1869 рр./4 спр.

527/ф. Р-73/Ізюмське повітове присутствіє у справах селянських, 
м. Ізюм Харківської губернії/Документи на землекористування/1871 р./
7 спр.

528/ф. Р-74/Ізюмська повітова землевпорядна комісія, м. Ізюм Хар-
ківської губернії/Матеріали землемірних робіт з поновлення межових ознак 
земельних володінь поміщиків/1905–1916 рр./93 спр.

529/ф. Р-75/слов’яносербська повітова землевпорядна комісія, 
м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/постанова землевпорядної 
комісії про наділення землею, листування про виділення земельних діля-
нок/1909–1918 рр./25 спр.

530/ф. Р-76/слов’яносербська повітове присутствіє у справах селян-
ських, м. слов’яносербськ Катеринославської губернії/Документи на 
землекористування/1870–1871 рр./15 спр.

531/ф. Р-77/слов’яносербська повітова межова канцелярія, м. сло-
в’яносербськ Катеринославської губернії/Межові книги по відводу зе-
мель/1802–1910 рр./646 спр.

532/ф. Р-78/Харківська губернська креслярня, м. Харків Харківської 
губернії/землевпорядні матеріали по Харківській губернії/1882–1918 рр./
75 спр.

533/ф. Р-80/Георгіївська церква, с. Олександро-Шульгіне Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Книги сповідних описів, книга 
вступаючих до шлюбу, прибуткова книга грошових сум/1830–1918 рр./
21 спр.

534/ф. Р-81/Троїцька церква села Троїцьке Бахмутського повіту Кате-
ринославської губернії/Метричні книги/1810–1861/6 спр.

535/ф. Р-95/слов’яносербська повітова межова комісія, м. слов’яно-
сербськ Катеринославської губернії/Алфавіт дач генерального межування, 
таблиці обчислення угідь землевласників, опис м. слов’яносербська/1764–
1889 рр./15 спр.

536/ф. Р-97/звірівське залізничне поштове відділення, станція зві-
рєво  Ізюмського повіту Харківської губернії/секретні розпорядження 
начальника округу про затримку кореспонденції на політично підозрілих 
осіб/1906–1907 рр./1 спр.

537/ф. Р-97/звірівське залізничне поштове відділення пошт, міні-
стерства внутрішніх справ, станція звірєво області Війська Донського 9-го 
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відділу перевезень/Циркуляри начальника поштово-телеграфного округу, 
листування з начальником п\т округи про особовий склад/1907–1915 рр./
5 спр.

538/ф. Р-98/Харківська поштово-телеграфна контора, м. Харків Хар-
ківської губернії/Особові справи службовців поштових відділень/1911–
1923 рр./8 спр.

539/ф. Р-102/Акціонерне товариство машинобудівних заводів у Гор-
лівці, станція Горлівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії/
загальний відділ, комерційний, господарський, бухгалтерія/1915–1920 рр./
99 спр.

540/ф. Р-103/Бєшевське поштове відділення, с. Бешеве Таганрозького 
повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпорядження начальника 
Катеринославського поштово-телеграфного округу/1914 р./1 спр.

541/ф. Р-104/Торецький сталеливарний завод Торецького стале-
ливарного та механічного анонімного товариства, станція Дружківка Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/загальний відділ, технічний, 
комерційний, бухгалтерія/1905–1917 рр.

542/ф. Р-105/Бандишівське поштове відділення, с. Бандишево сло-
в’янського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження Харків-
ського поштово-телеграфного округу, особові справи співробітників від-
ділу/1904–1918 рр./15 спр.

543/ф. Р-106/залізний рудник на землі І. Харіна Російсько-бель-
гійського рудника металургійного товариства, станція Веселі Тарни Верх-
ньодніпровського повіту Катеринославської губернії/Обліково-фінансові 
справи/1915–1916 рр./36 спр.

544/ф. Р-106/Дружківський чавуноливарний, залізоробний, сталели-
варний завод Донецького залізоробного товариства/загальний відділ, тех-
нічний, комерційний, бухгалтерія/1894–1921 рр./196 спр.

545/ф. Р-107/залізний рудник Харченко Російсько-бельгійського ме-
талургійного товариства, м. Єнакієве Катеринославської губернії/загальний 
відділ, електричний, бухгалтерія/1915–1916 рр./36 спр.

546/ф. Р-108/Єнакіївський залізний рудник Калачаського Російсько-
бельгійського металургійного товариства, м. Єнакієве Бахмутського повіту/
загальний відділ, електрики, бухгалтерія/1915–1916 рр./35 спр.

547/ф. Р-109/залізний рудник “Широкий” Російсько-бельгійського 
товариства, м. Єнакієве Бахмутського повіту Катеринославської губернії/
Відомості видобутку залізної руди, деталі загальних витрат/1915–1916 рр./
38 спр.

548/ф. Р-110/Анонімне товариство Донецьких скляних заводів у сан-
туровці, селище Костянтинівка Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії/загальний відділ, господарський, комерційний, бухгалтерія/1896–
1917 рр./116 спр.

549/ф. Р-111/Дружковський чавуноливарний, залізобетонний та ста-
леливарний завод Донецького товариства залізобетонного та сталеливарно-
го виробництва, станція Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії/загальний відділ, технічний, комерційний, бухгалтерія/1894–
1921 рр./196 спр.
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550/ф. Р-112/слов’янський сирітський суд, м. слов’янськ слов’ян-
ського повіту Харківської губернії/заяви про встановлення опіки над май-
ном і сиротами, фінансові звіти/1902–1919 рр./38 спр.

551/ф. Р-114/слов’янський чавуноливарний механічний завод смир-
нова, м. слов’янськ Харківської губернії/загальний відділ, технічний, 
комерційний, бухгалтерія/1902–1919 рр./73 спр.

552/ф. Р-116/Миколаївська церква, с. Новоселівка Бахмутського по-
віту Катеринославської губернії/Метрична книга/1906 р./1 спр.

553/ф. Р-119/Бахмутські казенні винні склади № 5 і 9, м. Бахмут 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/секретаріат, матеріальний 
відділ, торговельний і бухгалтерія/1896–1917 рр./654 спр.

554/ф. Р-120/слов’янський завод акціонерного товариства “Російсь-
кий електрон”, що виготовляв електрохімічним способом соду, хлорне ва-
пно, сіль та інші хімічні продукти, м. слов’янськ Харківської губернії/Від-
діли: розрахунковий, технічний, комерційний бухгалтерія/1901–1910 рр./
13 спр.

555/ф. Р-121/слов’янський содовий завод південно-Російського 
товариства, м. слов’янськ Харківської губернії/загальний відділ, комер-
ційний, бухгалтерія/1898–1917 рр./168 спр.

556/ф. Р-122/Єнакіївський металургійний завод Російсько-Бель-
гійського товариства, м. Єнакієве Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії/загальний відділ, комерційний відділ, розрахунковий стіл, інспек-
тор заводу, технічна бухгалтерія, головна бухгалтерія/1895–1913 рр./
2370 спр.

557/ф. Р-126/предтечинська церква, с. Іванівка Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії/Метричні книги/1801–1862 рр./7 спр.

558/ф. Р-128/Акимівська церква, с. Некременне Ізюмського повіту 
Харківської губернії/Метрична книга/1845–1857 рр./1 спр.

559/ф. Р-131/Георгіївська церква, с. Комишеваха  Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії/Метричні книги/1822–1856 рр./7 спр.

560/ф. Р-132/Георгіївська церква, с. Новоселівка Ізюмського по-
віту Харківської губернії/Метричні книги, книга сповідних записів, відо-
мості про побудовані церкви, обшукова книга, книга з відомостями про 
шлюб/1849–1916 рр./16 спр.

561/ф. Р-133/Успенська церква, с. Іванівка слов’янського повіту Ка-
теринославської губернії/Метричні книги/1800–1856 рр./9 спр.

562/ф. Р-134/стефанівська церква, с. степанівка Ізюмського повіту 
Харківської губернії/Метричні книги/1854–1870 рр./2 спр.

563/ф. Р-136/святогорська Успенська пустинь, селище святогорськ 
Ізюмського повіту Харківської губернії/послужні списки ченців та їхніх 
послушників, відомості про прибуткові церковні суми по роках, книги 
прибутків і витрат за роками, відомості прибуткових сум по млину, звіти 
ченців, що вибули/1855–1919 рр./42 спр.

564/ф. Р-138/Христово-Дар’ївська церква, с. Алісівка Ізюмського по-
віту Харківської губернії/Метричні книги/1844–1857 рр./1 спр.

565/ф. Р-141/петропавлівська церква, с. Нижнє слов’янського повіту 
Катеринославської губернії/Метрична книга/1846–1852 рр./1 спр.
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566/ф. Р-142/Должанська поштово-телеграфна контора, станція Дол-
жанка Катерининської залізниці Бахмутського повіту Катеринославської 
губернії/листування з особового складу контори. Циркулярні розпорядження 
начальника Катеринославського поштового-телеграфного округу/1914–
1920 рр./11 спр.

567/ф. Р-143/покровська церква, село селимівка Ізюмського повіту 
Харківської губернії/Метричні книги, книга для запису обшуків, чинених 
перед вінчанням/1801–1917 рр./16 спр.

568/ф. Р-144/Богородицька церква, с. Михайлівка Ізюмського повіту 
Харківської губернії/Метрична книга/1849–1857 рр./1 спр.

569/ф. Р-145/Успенська церква села Олександрівки Бахмутського по-
віту Катеринославської губернії/Метрична книга/1896 р./1 спр.

570/ф. Р-148/лисичанське поштово-телеграфне відділення, м. лиси-
чанськ Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні роз-
порядження начальника поштово-телеграфного округу, листування про 
особовий склад відділення/1904–1918 рр./10 спр.

571/ф. Р-150/лисичанське сільське правління, с. лисичанськ лиси-
чанської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Книга 
запису вироків сільських сходів/1915–1918 рр./1 спр.

572/ф. Р-151/Ілірійське волосне управління слов’яносербського по-
віту Харківської губернії/Основний страховий список сільськогосподар-
ських будівель/1914 р./1 спр.

573/ф. Р-152/привольнянське 2-е сільське управління Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/постанова земельних громад на здачу 
землі під видобуток вугілля, договір на здачу в аренду землі для розробки 
кам’яного вугілля/1887–1915 рр./6 спр.

574/ф. Р-154/Рада з’їздів гірничо-промисловців південь Росії, 
м. Харків Харківської губернії/Комісія зі збору матеріалів для характерис-
тики рудників, зведений журнал засідань особливої міжвідомчої наради з 
вироблення плану залізничного будівництва на майбутнє п’ятиріччя/1910–
1922 рр./7 спр.

575/ф. Р-156/слов’янське міське самоврядування, м. слов’янськ 
Харківської губернії/Книги записів царських указів та розпоряджень сенату 
і губернатора з міського самоврядування/1827–1836 рр./4 спр.

576/ф. Р-157/слов’яносербська повітова земська управа, м. слов’яно-
сербськ слов’яносербського повіту Катеринославської губернії/Основний 
страховий список слов’яносербського повіту Василівської волості/1914–
1919 рр./3 спр.

577/ф. Р-158/Деркульське сільське управління, с. Деркульський Го-
родищенської волості старобільского повіту Харківської губернії/списки 
землеволодінь Деркульського сільського товариства/1912 рр./1 спр.

578/ф. Р-159/Бахмутське повітове казначейство, м. Бахмут Бахмутсь-
кого повіту Катеринославської губернії/Рапорт помічника скарбника відно-
сини Катеринославської ощадної каси/1878–1907 рр./2 спр.

579/ф. Р-160/Ізюмське духовне правління, м. Ізюм Ізюмського повіту 
Харківської губернії/ Укази царського уряду, рапорти та листування зі 
слобідсько-Українською консисторією. прохання духовних осіб про перемі-
щення їх по службі/1817 р./4 спр.
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580/ф. Р-161/Всесвятська церква, м. Бахмут Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії/Книга свідоцтв про одруження, надходження 
грошових сум/1844–1897 рр./2 спр.

581/ф. Р-162/Миколаївський молитовний будинок, с. Вірівка Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Книга обліку церковного майна/
1905 р./1 спр.

582/ф. Р-164/Різдвяно-Богородицька церква, м. Бахмут Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/Укази царського уряду, метрична книга, 
сповідна книга/1805–1847 рр./2 спр.

583/ф. Р-165/Благочинний 1-го округу, м. Бахмут Бахмутського по-
віту Катеринославської губернії /Шлюбні документи, сповідальна книга, 
метричні книги, листування священиків 1-го округу та інших з благочин-
ними/1826–1918 рр./37 спр.

584/ф. Р-165/Нирковське поштове відділення, с. Ниркове Бахмутсь-
кого повіту Донської губернії/листування про особовий склад відділення з 
Донецьким губернським відділом зв’язку/1916–1920 рр./6 спр.

585/ф. Р-166/Бахмутське повітове благодійне Кирило-Мефодіївське 
братство, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії/
протоколи зібрання членів братства, передплатні аркуші, книга прибутків 
та витрат/1914–1918 рр./2 спр.

586/ф. Р-166/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Донецькому губернському виконавчому комітеті, м. Арте-
мівськ/протоколи засідання радторгслужбовців МК і відділу Донець-
кгуб/1924–1925 рр./1 спр.

587/ф. Р-167/Ново-Боровське поштово-телеграфне відділення, с. Но-
во-Борове Ново-Боровської волості старобільского повіту Харківської 
губернії/Циркуляри і розпорядження начальника поштово-телеграфного 
округу/1916–1920 рр./5 спр.

588/ф. Р-167/Катеринославське поштове відділення, с. слобода Та-
ганрозького округу області Війська Донського/Циркуляри начальника 
Ростовського поштово-телеграфного округу/1915–1916 рр./2 спр.

589/ф. Р-168/Колядівське поштове відділення, с. Колядівка старо-
більского повіту Харківської губернії/ секретні циркуляри начальника 
поштово-телеграфного округу, листування з начальником поштово-
телеграфного округу/1916–1918 рр./3 спр.

590/ф. Р-169/Каменсько-старобільське поштове відділення, с. Ка-
м’янка старобільского повіту Харківської губернії/Циркуляри начальника 
поштово-телеграфного округу/1916–1919 рр./3 спр.

591/ф. Р-170/Ново-Боровське поштове відділення, с. Ново-Борове 
Ізюмського повіту Харківської губернії/Циркулярні розпорядження началь-
ника Харківського поштово-телеграфного округу/1916–1919 рр./2 спр.

592/ф. Р-171/Тимонівське поштове відділення, с. Тимонове старо-
більского повіту Харківської губернії/Циркуляри і листування начальника 
поштово-телеграфного округу/1916–1919 рр./4 спр.

593/ф. Р-172/Деконівське поштово-телеграфне відділення, станція 
Деконівська Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Циркуляри 
начальника поштово-телеграфного округу/1909–1918 рр./4 спр.
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594/ф. Р-172/любимівське поштово-телеграфне відділення Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу, особові справи співробітників 
контори/1913–1923 рр./12 спр.

595/ф. Р-173/славатиченське поштово-телеграфне відділення, сели-
ще славатичі славатичинского повіту Донецької губернії/Циркулярні 
розпорядження начальника поштово-телеграфного округу/1882–1913 рр./
2 спр.

596/ф. Р-174/Маріупольська повітова межова канцелярія, м. Маріу-
поль Маріупольського повіту Катеринославської губернії/Межові книги, 
обчислювальні роботи з огляду плану/1886–1912 рр./2 спр.

597/ф. Р-175/старобільська повітова землевпорядна комісія, м. ста-
робільськ старобільского повіту Харківської губернії/Матеріали про роз-
межування дач, володіння землі, таблиця докладного обчислення угідь, 
відомості обстеження казенних земельних ділянок/1857–1891 рр./57 спр.

598/ф. Р-176/луганська ощадно-позичкова каса, м. луганськ слов’ян-
ського повіту Катеринославської губернії/Рахункова-фінансова справа/1908–
1909 рр./1 спр.

599/ф. Р-178/Бахмутське повітове присутствіє у військових повин-
ностях, м. Бахмут Бахмутського повіту Катеринославської губернії/сві-
доцтва про явку до виконання військової повинності, паспорти/1894–
1917 рр./1 спр.

600/ф. Р-179/Контора Брянського кам’яновугільного рудника, станція 
Алмазна слов’янського повіту північно-Донецької залізниці Катерино-
славської губернії/Добова відомість про видобуток вугілля та випал коксу/
1910 р./1 спр.

601/ф. Р-180/судовий пристав 3-ї дільниці Бахмутського судово-
мирового округу/Настільний реєстр цивільних справ/1915 р./1 спр.

602/ф. Р-182/Нікольський міський сирітський суд, м. Нікополь Кате-
ринославського повіту Катеринославської губернії/Цивільна справа по 
позову А. І. сніцери з майна померлого І. А. Ріаковського/1911–1915 рр./
1 спр.

603/ф. Р-183/Мировий суддя 4-ї дільниці Ізюмського судово-мирово-
го округу, м. Ізюм Ізюмського повіту Харківської губернії/Цивільні справи 
по позову губернської земкаси дрібного кредиту з А. Г. стукалова/1913–
1915 рр./1 спр.

604/ф. Р-184/Бахмутська спілка дрібного кредиту, м. Бахмут Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/Циркуляри та розпорядження 
по кооперативних організаціях, листування з Московським народним бан-
ком та іншими банками, листування з ощадно-позичковими товариствами, 
рахунково-фінансові справи, листування з торговельними конторами/1916–
1920 рр./146 спр.

605/ф. Р-186/Миколаївська церква, слобода Муратівка старобільсь-
кого повіту Харківської губернії/Метрична книга для записів про народ-
жених, одружених і померлих/1865–1867 рр./1 спр.

606/ф. Р-187/Іоанно-предтеченська церква, с. Калинівське Бахмут-
ського повіту Катеринославської губернії/Метричні книги для записів про 
народжених, одружених і померлих/1860–1875 рр./6 спр.
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607/ф. Р-188/Дебальцівська гімназія товариства “Освіти”, селище Де-
бальцево Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Відомості про 
вступників в Дебальцівської гімназії, загальні відомості Дебальцівської 
гімназії/1916–1920 рр./9 спр.

608/ф. Р-189/Харківська губернська землевпорядна комісія, м. Харків 
Харківської губернії/Матеріали про виділення і межування землі/1890–
1917 рр./6 спр.

609/ф. Р-190/свято-Варварська церква, с. Райське Ізюмського повіту 
Харківської губернії/Метрична книга/1844–1853 рр./1 спр.

610/ф. Р-191/Корсунське волосне правління, с. Корсунь Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/Циркуляри та інші урядові документи, 
розпорядження сільських сходів, листування з окладних зборів/1917–
1918 рр./15 спр.

611/ф. Р-192/Азово-Донський комерційний банк, м. Таганрог області 
Війська Донського/Виписка з фортечної книги Таганрозького і Кутанського 
архіву, духівниці, свідоцтва про народження, документи про вилучення 
страхування/1858–1920 рр./22 спр.

612/ф. Р-659/Артемівський уповноважений акціонерного товариства 
з торгівлі рудою, металами та металевим брухтом, м. Артемівськ 
Артемівського округу/Циркулярні розпорядження правління товариства, 
листування з управлінням про заготівлю і відправлення брухту, договору 
Рудметалторга Н.К.п.с./1925–1929 рр./33 спр.

архівні фонди радянського періоду

614/ф. Р-1/Управління повітової Ізюмської робітничо-селянської 
радянської міліції, м. Ізюм Харківської губернії/Видача свідоцтв на право 
проживання, листування про особовий склад міліції/1920–1921 рр./19 спр.

615/ф. Р-3/Дебальцівський повітовий фінансовий відділ Дебаль-
цівського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, селище Дебальцево Донецької губернії/
листування про особовий склад з губфінвідділом, циркулярні розпо-
рядження Донецького губернського фінансового відділу, книга наказів по 
Деба льцівському повітовому фінвідділу/1920–1922 рр./35 спр.

616/ф. Р-4/Гришинське районне гірське управління, рудник зелан-
дсько-Економічний Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по 
райуправлінню/1921 рр./1 спр.

617/ф. Р-5/Народний суд  9-ї дільниці, с. старо-Карань Маріуполь-
ського округу Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1923–1924 рр./
240 спр.

618/ф. Р-6/Тиманівське поштове відділення, с. Тиманівка Тиманівсь-
кої волості старобільского повіту Харківської губернії/Циркулярні розпо-
рядження начальника Харківського поштово-телеграфного округу/1916–
1920 рр./6 спр.

619/ф. Р-6/Боково-Хрустальський повітовий комісаріат, с. Боково-
Хрусталь Боково-Хрустальського повіту Донецької губернії/Накази пові-
тового комісаріату/1920 р./2 спр.
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620/ф. Р-7/соляний рудник імені Шевченка Бахмутського соляного 
тресту, станція сіль Бахмутського повіту Донецької губернії/Відділи: 
матеріальний, розрахунковий, постачання, загальний, бухгалтерія/1921–
1923 рр./14 спр.

621/ф. Р-8/соляний рудник імені свердлова Бахмутського соляного 
тресту, с. сіль Бахмутського повіту Донецької губернії/Відділи: механіч-
ний, будівельний, загальний, бухгалтерія/1918–1922 рр./134 спр.

622/ф. Р-9/Рудничний-ремонтний завод Бахмутського соляного тре-
сту, м. Бахмут Донецької губернії/Книги реєстрації роботи з охорони праці, 
відомості щоденних робіт, відомості про виконані роботи за 2-у половину 
1923 р./1922–1923 рр./6 спр.

623/ф. Р-9/Донецьке губернське управління робітничо-селянської 
радянської міліції та карного розшуку м. Бахмут Донецької губернії/за-
гальний відділ, оперативний відділ, господарський відділ, політвідділ, 
культвідділ, бухгалтерія/1920–1925 рр./2240 спр.

624/ф. Р-9/Дебальцівське казначейство, с. Дебальцево Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/листування з поштово-телеграфними 
конторами, циркулярні розпорядження державного банку та повітово-
земської управи/1913–1917 рр./53 спр.

625/ф. Р-10/Харківська контора спілки споживчих товариств Донець-
кого бассейну, м. Харків Харківської губернії/Відділи: секретаріат, бухгал-
терія/1919–1924 рр./167 спр.

626/ф. Р-11/слов’янська контора спілки споживчих товариств До-
нецької губернії (спілка Донбасейну), м. слов’янськ Бахмутського округу 
Донецької губернії/протоколи засідання президії Донецької-губернської 
спілки, посвідчення, мандати і довідки співробітників, бухгалтерські 
книги/1923–1924 рр./11 спр.

627/ф. Р-12/Єнакіївське районне відділення спілки споживчих това-
риств Донецької губернії (Єнакіївська контора спілки споживчних товариств 
Донецької губернії), м. Єнакієве Бахмутського повіту Донецької губернії/
секретаріат, оргвідділ, торговий відділ, бухгалтерія/1920–1923 рр./40 спр.

628/ф. Р-13/Дебальцівська контора спілки споживчих товариств 
Донецької губернії “союздонбасейну”, м. Дебальцево Бахмутського повіту 
Донецької губернії/посвідчення про відрядження, анкетні аркуші спів-
робітників контори, книга особових рахунків, касова книга/1920–1924 рр./
13 спр.

629/ф. Р-15/старобільський повітовий продовольчий комітет, м. ста-
робільськ Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./
28 спр.

630/ф. Р-17/луганський повітовий військовий комісаріат, м. луганськ 
луганського повіту Донецької губернії/Телеграми Харківського військо-
вого округу циркуляри/1920–1922 рр./34 спр. 

631/ф. Р-20/Дебальцівська телефонна станція, м. Дебальцево Бах-
мутського повіту Донецької губернії/листування з Донецьким губернським 
відділом зв’язку/1923 р./1 спр.

632/ф. Р-21/Народний суд 2-ї дільниці, м. Єнакієве Дебальцівського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1922 р./754 спр.
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633/ф. Р-22/Народний суд 8-ї дільниці, с. Ново-Економічне Новоеко-
номічного району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи, 
канцелярські книги/1923–1926 рр./2402 спр.

634/ф. Р-23/Миколаївське управління робітничо-селянської радянсь-
кої міліції 1-го району, с. Миколаївка Таганрозького повіту Донецької 
губернії/протоколи дізнання про вбивство/1921 р./2 спр.

635/ф. Р-23/Єнакіївська міська управа, м. Єнакієве Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії/листування про культпросвітню ро-
боту/1917–1918 рр./2 спр.

636/ф. Р-24/Донецький губернський комітет допомоги дітям при 
Донецьком губернському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Бахмут Донецької губернії/протоколи, 
звіти, особовий склад Донгубпомдета/1923–1925 рр./24 спр.

637/ф. Р-24/сільськогосподарська артіль імені 10-річчя Жовтня, 
с. привілля привільської сільської ради Артемівського району/протоколи 
засідання правління сільгоспартілі і загальних зборів членів артілі, поста-
нови наркомзему, облвиконкому про підготовку до весняної посівної 
компанії, листування з Артемівським райземвідділом, рахунково-фінансові 
справи/1929–1933 рр./94 спр.

638/ф. Р-25/сільськогосподарська артіль імені сталіна, с. Міньківка 
привільської сільської ради Артемівського району/протоколи засідань 
правління сільгоспартілі, загальних зборів, списки членів артілі, циркулярні 
розпорядження Артемівської міськради і горземвідділу, рахунково-фінансові 
справи/1930–1934 рр./132 спр.

639/ф. Р-26/лисичанський повітовий військовий комісаріат, м. лиси-
чанськ лисичанського повіту Донецької губернії/Книга обліку особового 
складу повітового комісаріату/1920 р./1 спр.

640/ф. Р-26/привільська сільська рада робітничих, селянських, черво-
ноармійських депутатів, с. привілля Артемівського району/Інструкції 
і розпорядження райвиконкому, протоколи засідань і загальних зборів 
сільради, листування з райвиконкомом, відомості про підготовку до посівної 
компанії, контрольні книги зАГса/1924–1933 рр./90 спр.

641/ф. Р-29/лисичанський повітової виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. лисичанськ Донець-
кої губернії/протоколи засідань президії про скасування волостей і поділ 
волостей на підрайони; про мобілізацію військовозобов’язаних, матеріали 
про перевибори сільрад і волвиконкомів, накази з особового складу/1920–
1921 рр./222 спр.

642/ф. Р-30/Єнакіївський повітової виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Єнакієве Донецької 
губернії УРсР/зведення про військовозобов’язаних, списки співробітників 
відділів виконкому/1920–1922 рр./92 спр.

643/ф. Р-31/Гришинська районна робітничо-селянська інспекція, 
с. Гришине Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпо-
рядження губінспекції і повітінспеції, акти ревізій державних установ, 
листування з державними установами/1920–1921 рр./12 спр.
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644/ф. Р-33/Донецьке губернське управління робітничо-селянської 
радянської міліції і карного розшуку, м. Бахмут Бахмутського повіту 
Донецької губернії/секретні накази скарбниці Донгубміліції і карного 
розшуку, листування про ліквідацію банд в губернії, оперативні зведення 
губміліції, інформаційні зведення, секретне листування/1920–1925 рр./
118 спр.

645/ф. Р-33/Дебальцівський підрайонний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Дебальцево 
Донецької губернії/загальний відділ, адміністративний відділ, бухгалтерія/
1920 р./50 спр.

646/ф. Р-34/Рай-Олександрівський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рай-Олександ-
рівка Артемівського округу Донецької губернії/протоколи засідань президії, 
райвиконкому, доповіді, звіти; листування про потерпілих від інтервенції, 
особовий склад; інструкції, циркуляри і розпорядження районної земельної 
комісії/1923–1925 рр./120 спр.

647/ф. Р-35/Голубівсько-Іванівський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Голубівсько-
Іванівське Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи засідання 
членів ради, довідки і посвідчення військовозобов’язаних 1891–1898 рр. 
посадових осіб і службовців волосних і сільських рад, списки військо-
возобов’язаних, листування з різними воєводствами/1920–1922 рр./44 спр.

648/ф. Р-36/Чистяківський районний військово-революційний комі-
тет, м. Чистякове Донецької губернії/протоколи і накази, акти обстежень 
іменні списки співробітників ревкому/1920–1921 рр./5 спр.

649/ф. Р-38/Гришинський міський виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Гришине Бахмутського 
повіту Донецької губернії/листування і розпорядження по комгоспу про 
здачу в оренду житлових приміщень, список населених пунктів Гришинсь-
кого повіту, особовий склад співробітників/1922–1923 рр./18 спр.

650/ф. Р-39/попаснянський районний виконавчий комітет рад ро-
бітничих селянських і червоноармійських депутатів, с. попасна Арте-
мівського округу/секретаріат, організаційний відділ зАГс, фінвідділ, відділ 
народної освіти, земвідділ/1923–1930 рр./3650 спр.

651/ф. Р-42/Управління Бахмутської повітової робітничо-селянської 
радянської міліції, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/
секретне листування з губміліціями, зведення про події по повіту, секретні 
накази Донгубміліції/1921–1922 рр./3 спр.

652/ф. Р-42/сергіївський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сергіївка Бахмутського 
повіту Донецької губернії/Відділи: загальний, військовий, земельний, 
соціального забезпечення/1920–1923 рр./45 спр.

653/ф. Р-43/Троїцький волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Троїцьке Бахмутського 
повіту Донецької губернії/протоколи засідання президії волвиконкому, 
списки військовозобов’язаних/1920–1922 рр./49 спр.
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654/ф. Р-44/Миколаївське управління робітничо-селянської радян-
ської міліції 1-го району Таганрозького повіту, с. Миколаївка Донецької 
губернії/протоколи дізнання про вбивство/1921 рр./2 спр.

655/ф. Р-45/Тарсько-Іванівський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Торсько-
Іванівське Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази і циркуляри 
Бахмутського повітвиконкому протоколи волвиконкому, іменний список 
військовозобов’язаних/1921–1923 рр./21 спр.

656/ф. Р-47/Шандриголовський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шандриголове 
Ізюмського округу/секретаріат, земвідділ, військовий стіл, зАГс, здоров-
відділ, відділ місгоспу/1923–1930 рр./2061 спр.

657/ф. Р-47/лисичанський повітовий виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. лисичанськ лиси-
чанського округу/протоколи повітвиконкому, списки позбавлених виборчих 
прав, листування з боротьби з дезертирами в Червоній Армії/1920–1921 рр./
7 спр.

658/ф. Р-48/Голубівсько-Михайлівський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Голубівсько-
Михайлівка слов’яносербського повіту Донецької губернії/протоколи 
засідань президії волвиконкому, розпорядження повітового військового 
комісаріату, мандати і посвідчення/1920–1922 рр./15 спр.

659/ф. Р-48/Єнакіївський повітовий виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Донецької губернії, 
м. Єнакієве/зведення про військовозобов’язаних, списки співробітників 
відділів виконкому/1920–1922 рр./92 спр.

660/ф. Р-49/Бахмутсько-соляний районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, селище Карла 
лібкнехта Бахмутського повіту Донецької губернії/секретаріат, відділи: 
організаційний, інформаційний, бухгалтерія/1920–1922 рр./97 спр.

661/ф. Р-51/семейкинське районне гірське управління, рудник Жов-
тневий Бахмутського повіту Донецької губернії/Управління справами, від-
діл гірничотехнічний відділ постачання, бухгалтерія/1920–1922 рр./74 спр.

662/ф. Р-51/Дебальцівський підрайонний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дебальцево/
загальний відділ, адміністративний відділ, бухгалтерія/1920 рр./50 спр.

663/ф. Р-52/Корсунський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів/загальний відділ, військо-
вий відділ, земельний відділ/1920 р./21 спр.

664/ф. Р-52/Рай-Олександрівський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рай-Олексан-
дрівка Артемівського округу Донецької губернії/протоколи засідань пре-
зидії райвиконкому, доповіді і звіти, листування про потерпілих від інтер-
венції, особовий склад, інструкції, циркуляри і розпорядження районної 
земельної комісії/1923–1925 рр./143 спр.

665/ф. Р-54/Криворізький волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Криворіжжя 
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Бахмутського повіту Донецької губернії/Військовий відділ, відділ народної 
освіти, відділ праці, земельний відділ/1920–1923 рр./79 спр.

666/ф. Р-54/Чистяківський районний військово-революційний комі-
тет, м. Чистякове Донецької губернії/протоколи і накази ревкому, акти 
обстежень, іменні списки співробітників ревкому/1920–1921 рр./6 спр.

667/ф. Р-56/Гришинський міський виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських червоноармійських депутатів, м. Гришине Бахмутського 
повіту Донецької губернії/листування і розпорядження по комгоспу про 
здачу в оренду житлових приміщень, список населених пунктів Гришинсь-
кого повіту, особовий склад співробітників/1922–1923 рр./18 спр.

668/ф. Р-56/Алмазо-Мар’ївське районне гірське управління, с. Мар’ї-
вка Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи нарад технічних 
комісій, листування з кущовим управлінням, накази по управлінню/1921–
1922 рр./11 спр.

669/ф. Р-59/Бахмутське районне гірське управління, м. Бахмут До-
нецької губернії/Накази по райуправлінню, довідки і посвідчення спів-
робітників райуправління/1921–1922 рр./4 спр.

670/ф. Р-61/Голубівсько-Михайлівський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Голубівсько-
Михайлівка слов’яносербського повіту Донецької губернії/протоколи 
засідань президії волвиконкому, розпорядження повітового військового 
комісаріату, мандати і посвідчення/1920–1922 рр./14 спр.

671/ф. Р-62/Нижнянський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських, червоноармійських депутатів, с. Нижнянське попас-
нянського району Донецької губернії/Накази й інструкції Бахмутського 
виконкому, листування про посівну площу, списки і зведення про кількість 
учнів/1923 р./40 спр.

672/ф. Р-62/Корсунський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Корсунь Бахмутського 
повіту Донецької губернії/загальний відділ, військовий, земельний/1920 р./
21 спр.

673/ф. Р-63/Єнакіївське районне гірське управління, м. Горлівка 
Бахмутського повіту Донецької губернії/загальний відділ, сільсько-
господарський, будівельний, постачання, гірничотехнічний, фінансово-
рахунковий/1921–1923 рр./10 спр.

674/ф. Р-65/правління Віленської окружної лікарні душевнохворих, 
м. Ново-Вишенськ сувальського повіту Віленськой губернії/Особові справи 
душевнохворих, рахунково-фінансові справи лікарні/1918–1919 рр./25 спр.

675/ф. Р-65/Черкаський районний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Черкаське слов’янського 
повіту Донецької губернії/протоколи президії районного виконавчого комі-
тету, телеграми і телефонограми, листування з повітовими і губернським 
виконавчими комітетами/1920–1921 рр./12 спр.

676/ф. Р-66/Жовтневе рудничне управління, рудник Жовтневий Бах-
мутського повіту Донецької губернії/Відділ управління справами, гірни-
чотехнічний відділ, бухгалтерія/1922–1923 рр./7 спр.
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677/ф. Р-67/старобільский повітовий військовий комісаріат, м. ста-
робільськ старобільського повіту Донецької губернії/Накази повітового 
комісаріату, відозви й оголошення/1920 р./1 спр.

678/ф. Р-67/старобільский повітової військовий комісаріат, м. ста-
робільськ старобільського повіту Донецької губернії/Накази повітового 
комісаріату, відозви й оголошення/1920 р./1 спр.

679/ф. Р-68/Донецький содовий завод товариства з виробництва соди 
в Росії – любимов сольє і Ко, с. Верхнє лисичанської волості Бахмутсь-
кого повіту Катеринославської губернії/секретаріат, плановий відділ, 
бухгалтерія, комерційний відділ/1890–1916 рр./915 спр.

680/ф. Р-68/Місцевий комітет професійної спілки будівельників 
при 209-у військовому будівельному загоні, м. Київ/протоколи засідань і 
загальних зборів службовців і робітників/1921–1922 рр./2 спр.

681/ф. Р-70/Ровенецьке рудоуправління, управління державної ка-
м’яновугільної промисловості, с. Ровеньки Шахтарського повіту Донець-
кої губернії/Виписки рахунків із книги “Нові роботи і капітальні ремонти, 
листування про перерахування грошей”/1923 р./1 спр.

682/ф. Р-71/Управління рудничних-ремонтних заводів Донецького 
басейну Центрального правління кам’яновугільної промисловості, м. Бахмут 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по управлінню руднично-
ремонтних заводів/1920–1921 рр./2 спр.

683/ф. Р-71/Гришинський районний секретаріат профспілки, 
м. Гришине Гришинського району Артемівського округу/Відділи: секретаріат, 
тарифно-економічний, організаційний, бухгалтерія, культосвітній/1925–
1927 рр./71 спр.

684/ф. Р-73/47-й вантажний автомобільний загін бюро Центральної 
автосекції України і Криму, с. петровеньки/Накази по стройовій і технічній 
частинах, про особовий склад службовців/1921 р./3 спр.

685/ф. Р-74/Дебальцівський повітовий фінансовий відділ Дебаль-
цівського повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Дебальцево Донецької губернії/листу-
вання про особовий склад з губфінвідділом, циркулярні розпорядження 
Донецького фінансового відділу, книга наказів по Дебальцівському пові-
товому фінвідділу/1920–1922 рр./35 спр.

686/ф. Р-75/Богородичанський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородичне 
слов’янського повіту Донецької губернії/листування зі студенецькою 
сільрадою, листування і протоколи по зборах продуктів на користь голо-
дуючих, вимогові відомості на жалування службовців волвиконкому/1920–
1922 рр./3 спр.

687/ф. Р-76/слов’янський повітовий продовольчий комітет, м. сло-
в’янськ Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./
895 спр.

688/ф. Р-77/попаснянська районна судово-земельна комісія, с. попа-
сна Артемівського округу/судово-земельні справи/1922–1930 рр./653 спр.

689/ф. Р-78/лисичанський повітовий продовольчий комітет, м. лиси-
чанськ Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1919–1922 рр./49 спр.
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690/ф. Р-79/Таганрозький повітовий продовольчий комітет, м. Тага-
нрог Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./37 спр.

691/ф. Р-80/Краматорський державний машинобудівний і металу-
ргійний завод, станція Краматорськ Краматорського району/секретаріат, 
адміністративний відділ, матеріальний, комерційний, бухгалтерія, обліко-
вий відділ/1917–1928 рр./4561 спр.

692/ф. Р-81/луганський повітовий продовольчий комітет, м. луганськ 
Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1921–1923 рр./25 спр.

693/ф. Р-82/Донецький державний сталеливарний залізоробний за-
вод, станція Дружківка Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи 
загальних зборів членів спілки, оголошення продовольчого комітету і списки 
громадян заводу, рахунково-фінансові справи/1917–1921 рр./20 спр.

694/ф. Р-82/спілка споживчих товариств Донецької губернії, м. Арте-
мівськ/секретаріат, бухгалтерія, промисловий відділ, організаційно-
інструкторський відділ, юридичний відділ/1918–1924 рр./2157 спр.

695/ф. Р-83/Чотирнадцятиротівське поштове відділення, с. Чотирнад-
цята Рота Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Циркуляри і 
телеграми начальника Катеринославського поштово-телеграфного окру-
гу/1918–1919 рр./1 спр.

696/ф. Р-83/Шахтарський повітовий продовольчий комітет, м. Шахти 
Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./23 спр.

697/ф. Р-84/Народний суд 1-ї дільниці, м. Артемівськ Артемівського 
округу/Карні і цивільні справи/1922–1930 рр./1624 спр.

698/ф. Р-84/Дебальцівська прибутково-видаткова каса, с. Дебальцево 
Єнакіївського району Бахмутського округу Донецької губернії/Відділи: 
податковий, загальний, бухгалтерія/1922–1924 рр./12 спр.

699/ф. Р-85/Костянтинівський районний продовольчий комітет, 
с. Костянтинівка Бахмутського повіту Донецької губернії УсРР/секре-
таріат, бухгалтерія/1921–1922 рр./4 спр.

700/ф. Р-86/Донецький губернський продовольчий комітет, м. Бах-
мут Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія, відділ постачання/1920–
1923 рр./2551 спр.

701/ф. Р-86/Каменський повітової продовольчий комітет, с. Кам’ян-
ське Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./
19 спр.

702/ф. Р-87/Єнакіївський повітової продовольчий комітет, м. Єнакієве 
Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1922 рр./15 спр.

703/ф. Р-88/попаснянське районне управління продовольчого комі-
тету райпродкому, с. попасна Бахмутського повіту Донецької губернії/
протоколи райналогової комісії книги наказів. списки співробітників 
райпродкома/1920–1921 рр./11 спр.

704/ф. Р-88/Артемівська поштово-телеграфна контора, м. Артемівськ 
Артемівського округу/Циркуляри розпорядження Донецького губернсь-
кого і окружного відділу зв’язку, особові справи робітників та службовців 
пошти, протоколи засідань, книга наказів про переміщення та звільнення 
працівників пошти, виробничі звіти/1918–1928 рр./235 спр.
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705/ф. Р-89/Амвросіївська заготівельна контора Донецького губерн-
ського продовольчого комітету, станція Амвросіївка/секретаріат, бухгалте-
рія/1923 р./5 спр.

706/ф. Р-89/Гришинське районне гірське управління, рудник Ново-
Економічний Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по райупра-
влінню/1921 р./1 спр.

707/ф. Р-90/Бахмутський повітовий продовольчий комітет, м. Бахмут 
Донецької губернії/Бухгалтерія, особовий склад/1920–1923 рр./262 спр.

708/ф. Р-91/Шандриголовський районний комітет незаможних селян, 
с. Шандриголове Ізюмського округу/протоколи зборів членів К.Н.с., 
протоколи закладу президії К.Н.с., постанови раднаркому/1924–1930 рр./
101 спр.

709/ф. Р-91/Народний суд 3-ї дільниці, м. Дебальцево Донецької 
губернії/Кримінальні справи/1920–1921 рр./1113 спр.

710/ф. Р-92/Шандриголовський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шандриголове 
слав’янського повіту Донецької губернії/ Відділи: загальний військовий, 
народної освіти/1922 р./48 спр.

711/ф. Р-92/Торговельне представництво спілки споживчих товариств 
Донецької губернії з реалізації фондів Донбасу на правобережжі і м. Києві, 
“союздонбасейн”/протоколи уповноважених “союздонбассейну”, листу-
вання з уповноваженими договору з губпромспілкою/1922–1923 рр./57 спр.

712/ф. Р-93/попаснянський районний комітет незаможних селян, 
с. попасна Артемівського округу/Матеріали про перевибори, протоколи за-
сідань районних і сільських К.Н.с, листування, звіти про стан роботи/1923–
1930 рр./107 спр.

713/ф. Р-93/Донецький губернський відділ народної освіти, м. Ар-
темівськ Артемівського округу Донецької губернії/Відділи: соцви-
ховання, секретаріат, профосвіти, статистичний, фінансовий/1920–1925 рр./
2255  спр.

714/ф. Р-94/Народний суд 8-ї дільниці, с. Шандриголове Шандриго-
ловського району Ізюмського округу/Кримінальні справи/1925–1929 рр./
10 спр.

715/ф. Р-95/слов’янський повітовий відділ народної освіти, повіто-
вого виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. слов’янськ Донецької губернії/секретаріат, відділ профосвіти, 
відділ соцвиховання, фінансовий відділ/1920–1923 рр./165 спр.

716/ф. Р-95/Рубцівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Рубці Шандриголовського району 
Ізюмського округу/листування з райземвідділом з земельного питання, 
облікові картки худоби по сільській раді, матеріали кампанії/1921–1922 рр./
7 спр.

717/ф. Р-96/Єнакіївський районний відділ народної освіти, м. Єна-
кієве Донецької губернії/Фінансові звіти, протоколи засідань правління, 
списки вчителів і шкіл, дитбудинків/1920–1922 рр./49 спр.

718/ф. Р-96/47-й вантажний автомобільний загін бюро центральної 
автосекції України і Криму, с. петрівка/Накази по стройовій і технічній 
частинах, про особовий склад службовців/1921 р./3 спр.
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719/ф. Р-97/Гришинський повітовий відділ народної освіти повіто-
вого виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, с. Гришине Донецької губернії/секретаріат, бухгалте-
рія/1921–1922 рр./88 спр.

720/ф. Р-97/Яровська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Ярове Шандриголовського району Ізюмського 
округу/протоколи загальних зборів товариства, циркулярні розпорядження 
райвиконкому/1923–1924 рр./5 спр.

721/ф. Р-98/Дебальцівський повітовий відділ народної освіти пові-
тового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів, с. Дебальцево Донецької губернії/Накази Дебальцівського 
повітового відділу наросвіти, протоколи засідання шкільної ради, списки 
учнів і листування зі школами, анкети і списки шкільних працівників/1921–
1922 рр./74 спр.

722/ф. Р-98/Богородичанський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородичне 
слов’янського повіту Донецької губернії/листування зі студенецькою 
сільрадою, листування і протоколи по зборах продуктів на користь голоду-
ючих, вимогові відомості на жалування службовців волвиконкому/1920–
1922 рр./3 спр.

723/ф. Р-101/Рай-Олександрівський районний земельний відділ 
районного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів “Райземвідділ”, с. Рай-Олександрівка Артемівського 
округу Донецької губернії/Матеріали про рух справ судземкомісії, дого-
вори про трудові фонди садиб і земель, особовий склад співробітників 
земвідділу/1923–1925 рр./24 спр.

724/ф. Р-101/Рубцівська кустарно-промислова кооперативна ковбасна 
артіль “Цікава праця”, с. Рубці Шандриголовського району Ізюмського 
округу/Книга протоколів загальних зборів членів артілі, щоденник обліку 
робочих днів і відряджень артілі, головна книга, книга балансового 
обліку/1928–1929 рр./5 спр.

725/ф. Р-102/Дротяно-гвоздильний завод “перемога праці”, м. Бахмут 
Донецької губернії/списки робітників та службовців заводу, рахунково-
фінансові справи/1918–1921 рр./13 спр.

726/ф. Р-103/слов’янський повітовий продовольчий комітет, м. сло-
в’янськ Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./
247 спр.

727/ф. Р-104/Таганрозький будинок громадсько-примусових робіт, 
м. Таганрог Таганрозького повіту Донецької губернії/списки ув’язнених і 
листування про них/1920 р./1 спр.

728/ф. Р-104/Центральне правління кам’яновугільної промисловості 
Донецького Басейну, м. Бахмут Донецької губернії* (Управління державної 
промисловості Донецького бассейну, м. Бахмут Донецької губернії)/Коле-
гія, управління справами, адміністративний підвідділ, канцелярія, тарифно-
нормувальне бюро, інформаційний підвідділ, юрисконсультський відділ, 
головна бухгалтерія, технічний відділ, комерційний відділ, транспортний 
відділ, електровідділ, госпчастина/1920–1923 рр./4306 спр.
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729/ф. Р-105/Гришинський повітовий продовольчий комітет, м. Гри-
шине Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1920–1922 рр./97 спр.

730/ф. Р-106/залізний рудник на землі Харіна Російсько-Бельгійсь-
кого металургійного товариства, станція Веселі Терни Верхньодніпровсь-
кого повіту Катеринославської губернії/Рахунково-фінансові справи руд-
ника/1915–1916 рр./36 спр.

731/ф. Р-106/лисичанський повітовий продовольчий комітет, с. ли-
сичанськ Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1919–1922 рр./
49 спр.

732/ф. Р-106/Донецький губернський будинок примусових громад-
ських робіт, м. Бахмут Донецької губернії/Особові справи ув’язнених, заяви 
ув’язнених, накази з управління концтаборів/1920–1921 рр./7290 спр.

733/ф. Р-107/слов’янський будинок громадсько-примусових робіт, 
м. слов’янськ Донецької губернії/Особові справи ув’язнених/1921–
1925 рр./1949 спр.

734/ф. Р-107/Таганрозький повітовий продовольчий комітет (повіт
продком), м. Таганрог Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1920–
1923 рр./37 спр.

735/ф. Р-108/Державний кам’яновугільний трест з розвідки кам’я-
новугільних родовищ західної частини Радянського союзу, м. Харків 
Харківської губернії/Відділи: адміністративно-господарський, топогео-
дезичний, планово-економічний, виробничо-технічний, раціоналізації, 
матеріальний, праці і кадрів, фінансовий/1930–1932 рр./517 спр.

736/ф. Р-109/луганський повітовий продовольчий комітет (повіт-
продком), м. луганськ Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1921–
1923 рр./22 спр.

737/ф. Р-110/старобільский повітовий продовольчий комітет (повіт-
продком), м. старобільск Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1920–
1923 рр./28 спр.

738/ф. Р-110/Народний суд 6-ї дільниці, м. лисичанськ Донецької 
губернії/Карні і цивільні справи/1920–1922 рр./2399 спр.

739/ф. Р-111/Дебальцівський повітовий продовольчий комітет (по-
вітпродком), с. Дебальцево Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгал-
терія/1920–1922 рр./67 спр.

740/ф. Р-112/спілка споживчих товариств Донецької губернії “союз-
донбасейну”, м. Артемівськ/секретаріат, бухгалтерія, промисловий відділ, 
Організаційно-інструкторський відділ, юридичний відділ/1918–1924 рр./
2180 спр.

741/ф. Р-112/Народний суд 1-ї дільниці, с. Костянтинівка Донецької 
губернії/Карні і цивільні справи/1921–1925 рр./4960 спр.

742/ф. Р-113/Народний суд 7-ї дільниці, с. попасна лисичанського 
району Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1921–1922 рр./647 спр.

743/ф. Р-113/Шахтинський повітовий продовольчий комітет (повіт-
продком), м. Шахти Донецької губернії УсРР/секретаріат, бухгалте-
рія/1920–1923 рр./23 спр.

744/ф. Р-114/завнівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. званівка званівської 
волості Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи Бахмутського 
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повітового виконавчого комітету і волосного виконавчого комітету, іменні 
списки військовозобов’язаних, інструкція про організацію земельних 
відділів, звіти сільських рад/1920–1922 рр./52 спр.

745/ф. Р-114/Дебальцівська прибутково-видаткова каса, с. Дебаль-
цево Донецької губернії/податковий відділ, загальний відділ, бухгалте-
рія/1922–1924 рр./11 спр.

746/ф. Р-115/Штормовське поштове відділення, с. Штормове старо-
більского повіту Харківської губернії/листування про особовий склад з 
Харківським губернським поштово-телеграфним управлінням, відомості 
про рух поштових вагонів/1920 р./3 спр.

747/ф. Р-115/продовольча сесія народного суду, м. Юзівка Юзівського 
повіту Донецької губернії/Кримінальні справи/1922 р./307 спр.

748/ф. Р-116/Костянтинівський районний продовольчий комітет (рай-
продком), с. Костянтинівка Бахмутського повіту Донецької губернії/сек-
ретаріат, бухгалтерія/1921–1922 рр./4 спр.

749/ф. Р-116/продовольча сесія народного суду, с. Меловське ста-
робільского повіту Донецької губернії/Кримінальні справи/1922 р./125 спр.

750/ф. Р-117/Краматорський цементний завод “пушка” анонімного 
товариства портланського цементу в Костянтинівці і Краматорську, 
станція Краматорськ Харківської губернії/Відділи: загальний, комерційний 
бухгалтерія/1912–1917 рр./17 спр.

751/ф. Р-117/продовольча сесія губернського народного суду, с. Де-
бальцево Дебальцівського повіту Донецької губернії/Відділ карний/
1922 рр./192 спр.

752/ф. Р-118/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків хімічної промисловості (Губспілка хіміків), м. Артемівськ Донецької 
губернії/секретаріат, тарифно-економічний відділ, культвідділ, бухгалтерія, 
організаційний відділ, статистичний відділ/1920–1925 рр./713 спр.

753/ф. Р-118/Каменський повітовий продовольчий комітет, с. Кам’ян-
ське Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1920–1923 рр./9 спр.

754/ф. Р-119/Донецький губернський відділ профспілки робітників 
поліграфічного виробництва, м. Артемівськ Артемівського району Артемів-
ського округу Донецької губернії/секретаріат, відділи: тарифно-економіч-
ний, статистичний, бухгалтерія/1920–1925 рр./182 спр.

755/ф. Р-120/Єнакіївський повітовий продовольчий комітет (повіт-
продком), м. Єнакієве Донецької губернії УРсР/секретаріат, бухгал-
терія/1920–1922 рр./15 спр.

756/ф. Р-120/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
(губвідділ зв’язку), м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, органі-
заційний відділ, відділ охорони праці, статистичний відділ, тарифно-
економічний відділ, культвідділ/1920–1924 рр./207 спр.

757/ф. Р-121/Організаційне бюро Донецького губернського відділу 
профспілки працівників освіти, м. Артемівськ Донецької губернії* (Донець-
кий губернський відділ профспілки працівників освіти, м. Артемівськ 
Донецької губернії)/секретаріат, організаційний відділ, статистичний від-
діл, тарифно-економічний відділ, культвідділ, бухгалтерія/1920–1925 рр./
201 спр.

758/ф. Р-122/попаснянське районне управління продовольчого комі-
тету, с. попасна Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи рай-
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податкомісії, книга наказів, списки співробітників радпродкому/1920–
1921 рр./11 спр.

759/ф. Р-123/Донецький губернський відділ Всесоюзної профспілки 
радянських торговельних службовців Донецької губернії, м. Артемівськ/
секретаріат, відділ охорони, тарифно-економічний відділ, статистичний 
відділ, бухгалтерія, організаційний відділ, культвідділ/1920–1925 рр./
784 спр.

760/ф. Р-124/Донецький губернський відділ профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників сРсР, м. Артемівськ Донецької 
губернії/секретаріат, тарифно-економічний відділ, статистичний відділ, 
бухгалтерія, організаційний відділ, культвідділ/1920–1925 рр./296 спр.

761/ф. Р-125/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків комунальних підприємств, м. Артемівськ Артемівського району Арте-
мівського округу Донецької губернії/Циркуляри губернського відділу спілки 
комунальників і губернського соцзабезпечення, протоколи КРК, листування 
з губвідділами комунальников і місцевими установами про особовий 
склад/1922–1925 рр./16 спр.

762/ф. Р-126/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
мистецтва, м. Артемівськ Артемівського району Донецької губернії/сек-
ретаріат, відділи: організаційний, тарифно-економічний, бухгалтерський, 
культурний/1920–1925 рр./91 спр.

763/ф. Р-127/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
народного харчування і гуртожитків, м. Артемівськ Артемівського району 
Артемівського округу Донецької губернії/Канцелярія, відділи: тарифно-еко-
номічний, культурно-освітній, організаційний, бухгалтерія/1924–1925 рр./
152 спр.

764/ф. Р-128/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
місцевого транспорту, м. Артемівськ Артемівського району Артемівського 
округу Донецької губернії/протоколи Оспс і окрвідділення, листування з 
МК і Оспс, статистичні відомості/1924 р./8 спр.

765/ф. Р-129/Руднично-ремонтний завод Бахмутського соляного тре-
сту, м. Бахмут Донецької губернії/Книги реєстрації роботи з охорони праці, 
відомості щоденних робіт, відомості про зроблені роботи за 2-у половину 
1923 р./1922–1923 рр./6 спр.

766/ф. Р-129/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
швейної промисловості сРсР (губшвейпром), м. Артемівськ Донецької 
губернії/секретаріат, тарифно-економічний відділ, організаційний відділ, 
фінансовий відділ/1921–1925 рр./99 спр.

767/ф. Р-130/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Донецьком губернському фінансовому відділі, м. Арте-
мівськ/Циркуляри і розпорядження губвідділу профспілки, протоколи 
загальних зборів членів спілки і засідань МК, акти обстежень МК/1924–
1925 рр./35 спр.

768/ф. Р-130/Народний суд 3-ї дільниці, м. Дебальцево Донецької гу-
бернії/Кримінальні справи/1920–1921 рр./1113 спр.
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769/ф. Р-132/Харківська контора спілки споживчих товариств До-
нецького басейну, м. Харків Харківської губернії/секретаріат, бухгалтерія, 
комерційний відділ/167 спр.

770/ф. Р-133/Дебальцівське повітове санітарне управління, с. Дебаль-
цево Донецької губернії/Накази, циркулярні розпорядження центру, 
листування з районними і губсанупром/1921–1922 рр./43 спр.

771/ф. Р-133/Торговельне представництво спілки споживчих това-
риств Донецької губернії з реалізації фондів Донбасу на “правобережжі”, 
“союздонбасейн”, м. Київ/протоколи уповноважених “союздонбасейну”, 
листування з уповноваженими, договори з губпромспілкою/1922–1923 рр./
54 спр.

772/ф. Р-134/Ростовська контора спілки споживчих товариств “союз-
донбасейн”, м. Ростов Донецької губернії/листування з різними особами 
й установами, протоколи засідання правління контори, посвідчення спів-
робітників контори “союздонбасейну”, рахунково-фінансові справи/1920–
1924 рр./45 спр.

773/ф. Р-134/Бахмутське повітове санітарне управління, м. Бахмут 
Донецької губернії/Розпорядження Донгубсанупру, листування з різними 
лікувальними установами/1921–1922 рр./15 спр.

774/ф. Р-135/Московська контора споживчих товариств Донецької 
губернії “союздонбасейну”, м. Москва/протоколи загальних зборів спів-
робітників, матеріали з питань постачання робітників, листування про 
особовий склад співробітників контори/1922–1925 рр./49 спр.

775/ф. Р-135/Гришинське повітове санітарне управління Червоного 
Хреста, с. Гришине Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження центру, 
книга наказів санупру, протоколи загальних зборів і нарад співробітників 
санупру/1920–1922 рр./31 спр.

776/ф. Р-136/Донецька контора Акціонерного товариства україн-
ського повітряного сполучення, м. Артемівськ Артемівського округу/
Циркуляри і розпорядження Укрконтори “Воздухопуть”, листування з 
конторою “Укрвоздухпуть”, книга наказів Донконтори “Воздухопуть”/1924–
1926 рр./100 спр.

777/ф. Р-137/Єнакіївське районне відділення спілки споживчих 
товариств, м. Єнакієве Донецької губернії* (Єнакіївська контора спілки 
споживчих товариств “союздонбасейну”, м. Єнакієве Бахмутського по-
віту Донецької губернії)/секретаріат, оргвідділ, торговий відділ, бухгал-
терія/1920–1923 рр./40 спр.

778/ф. Р-137/слов’янський повітовий комітет допомоги голодуючим, 
м. слов’янськ Донецької губернії/протоколи засідання слов’янського ком-
допомоголу, матеріали про скликання з’їздів і конференцій/1921–1922 рр./
28 спр.

779/ф. Р-138/Донецький губернський комітет допомоги голодуючим, 
м. Артемівськ Донецької губернії/Циркулярні розпорядження ВУЦВКа, 
протоколи засідань Донгубдопомогол, рахунково-фінансові справи/1921–
1926 рр./101 спр.

780/ф. Р-138/Дебальцівська контора спілки споживчих товариств 
Донецької губерніі, м. Дебальцево Бахмутського повіту Донецької губер-
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нії/посвідчення про відрядження, анкетні листки співробітників “союз-
донбасейну”, контори, книга особових рахунків, касова книга/1920–
1924 рр./13 спр.

781/ф. Р-139/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
шкіряної промисловості сРсР, м. Таганрог Донецької губернії/секретаріат, 
статистичний відділ, організаційний відділ, тарифно-економічний відділ, 
бухгалтерія/1921–1925 рр./132 спр.

782/ф. Р-140/лисичанське районне податкове бюро, м.  лисичанськ 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
губернського і повітового продкому накази Бахмутського повітпродкому, 
окладні аркуші з обкладання млинів/1922–1923 рр./42 спр.

783/ф. Р-141/слов’янське районне податкове бюро, м. слов’янськ 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркуляри і накази повітпродкому, 
протоколи засідань податкового бюро, відомості про рух продподатку, 
списки осіб, обкладених податком/1922–1923 рр./80 спр.

784/ф. Р-141/слов’янська поштово-телеграфна контора, м. сло-
в’янськ Артемівського округу/листування про особовий склад, особові 
справи співробітників контори, циркулярні розпорядження губвідділу 
зв’язку/1915–1928 рр./157 спр.

785/ф. Р-142/слов’янський борошномельний млин “Червоний про-
летар”, м. слов’янськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження 
Донецької райконтори укрмуту, листування з райконторою і млинами/1921–
1925 рр./45 спр.

786/ф. Р-143/Єнакіївське районне податкове бюро Бахмутського по-
віту Донецької губернії/протоколи повітвиконкомів, листування з обкла-
дання податками і списки обкладання, доповіді волосних податкових 
інспекторів/1921–1923 рр./25 спр.

787/ф. Р-143/Дружківська поштова-телеграфна контора, с. Дружківка 
Костянтинівського району Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
Донгубвідділу зв’язку, накази Донгубвідділу зв’язку, листування про 
особовий склад контори/1918–1924 рр./8 спр.

788/ф. Р-144/Дебальцівська поштово-телеграфна контора, с. Де-
бальцево Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази начальника 
поштово-телеграфного округу про переміщення командного складу 
поштово-телеграфної контори, циркулярні розпорядження начальника 
округу, листування з Донгубвідділом зв’язку з особового складу кон-
тори/1917–1923 рр./26 спр.

789/ф. Р-144/Гришинське районне податкове бюро Бахмутського по-
віту, м. Гришине Донецької губернії/Інструкції і розпорядження губпрод-
кому і повітпродкому, накази по Бахмутському повітпродкому, протоколи 
податкового інспектора/1921–1923 рр./27 спр.

790/ф. Р-146/Харцизький котельно-механічний завод, станція Хар-
цизьк Донецької губернії/секретаріат, комерційний відділ, бухгалте-
рія/1921–1924 рр./98 спр.

791/ф. Р-147/Краснодарська контора спілки споживчих товариств 
Донецької губернії “союздонбасейн”, м. Краснодар/Обліково-фінансові 
справи/1922–1923 рр./3 спр.
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792/ф. Р-147/зориківське поштове відділення, с. зориківка старо-
більского повіту Донецької губернії/Циркуляри Донгубвідділу зв’язку/1921–
1922 рр./2 спр.

793/ф. Р-149/лисичанське повітове відділення робітничо-селянської 
радянської міліції, м. лисичанськ Донецької губернії/Накази по лисичан-
ському відділенню міліції, протоколи допитів арештованих/1920–1921 рр./
2 спр.

794/ф. Р-149/лисичанське повітове відділення робітничо-селянської 
радянської міліції, м. лисичанськ Донецької губернії/Накази по лисичан-
ському відділенню міліції, протоколи дізнань арештованих/1920–1926 рр./
2 спр.

795/ф. Р-149/Кримське поштове відділення, с. Кримське слов’яно-
сербського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу, листування з Катеринославсь-
ким поштово-телеграфним управлінням/1917–1920 рр./4 спр.

796/ф. Р-150/Донецький губернський комітет Міжнародної організа-
ції допомоги борцям революції, м. Артемівськ Донецької губернії/Цирку-
ляри УкрЦК, протоколи засідання Донецького губернського МТДРа, допо-
віді окркомітету МТДР/1924–1925 рр./26 спр.

797/ф. Р-151/Донецьке губернське архівне управління при Донець-
кому губернському виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Артемівськ/Копії протоколів засідань коле-
гії губернського РсІ з обстеження губархіву, листування з держустановами, 
матеріали особового складу співробітників/1922–1925 рр./22 спр.

798/ф. Р-151/знаменівське поштове відділення, с. знаменівка Бах-
мутського повіту Донецької губернії/листування про особовий склад, 
циркулярні розпорядження начальника поштово-телеграфного округу і 
Донецькгубвідділу зв’язку/1918–1923 рр./10 спр.

799/ф. Р-152/Кам’янська районна контора акціонерного товариства 
“село і Техніка” з торгівлі машинами і технічкою для сільського господар-
ства, с. Кам’янка Донецької губернії/листування з правліннями сільських 
товариств, рахунково-фінансові справи/1922–1924 рр./16 спр.

800/ф. Р-153/Артемівське окружне управління виробничого об’єд-
нання інвалідів, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркуляри, роз-
порядження, директиви, протоколи зборів, засідань. Особовий склад і бух-
галтерські книги/1924–1927 рр./144 спр.

801/ф. Р-156/Охоче-зміївське поштове відділення, с. Охоче Охочев-
ської волості Харківської губернії/Циркулярні розпорядження начальника 
Харківського поштово-телеграфного округу/1917–1918 рр./3 спр.

802/ф. Р-156/скотоватський цегельний завод, с. скотовате Бахмут-
ського повіту Донецької губернії/списки на сплату жалування робітникам 
та службовцям заводу, касові виписки/1922–1923 рр./4 спр.

803/ф. Р-157/лисичанський концентраційний табір примусових ро-
біт, м. лисичанськ Донецької області/справи особового складу табору, 
списки ув’язнених, циркулярні розпорядження суду/1920–1921 рр./
21 спр.

804/ф. Р-158/Гришинський повітовий земельний відділ при Гришин-
ському повітовому виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і 
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червоноармійських депутатів, с. Гришине Донецької губернії/протоколи 
Гришинської земкомісії, списки особового складу земвідділу, звіти повіт-
земвідділу/1920–1922 рр./27 спр.

805/ф. Р-159/сергіївське поштове відділення, с. сергіївка Краматор-
ського району Артемівського округу/Накази і циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу/1922–1925 рр./5 спр.

806/ф. Р-159/Бахмутський повітової комітет незаможних селян, 
м. Бахмут Донецької губернії/протоколи нарад і з’їзду незаможних селян, 
списки особового складу членів КНс, листування з губернськими КНс і 
сільськими КНс/1920–1923 рр./58 спр.

807/ф. Р-161/Гришинський повітової комітет незаможних селян, 
с. Гришине Донецької губернії УсРР/Доповіді про діяльність КНс, відо-
мості про стан РКНс, циркулярні розпорядження ДонгубКНс, листування 
з РКНс/1921–1922 рр./9 спр.

808/ф. Р-163/святогорське поштово-телеграфне відділення, станція 
святогорськ слов’янського району Артемівського округу Донецької губер-
нії/Циркуляри начальника Харківського поштового округу, особові справи 
співробітників відділення, матеріали про зміну діючих правил поштово-
телеграфної служби/1914–1925 рр./23 спр.

809/ф. Р-163/Донецька губернська кустарно-промислова спілка, м. Бах-
мут Донецької губернії/Накази з управління кустпромспілки, доповіді 
про діяльність Донецькустпромспілки, протоколи трудартілей, рахунково-
фінансові справи/1921–1923 рр./96 спр.

810/ф. Р-164/Рай-Олександрівський районний комітет незаможних 
селян, с. Рай-Олександрівка Артемівського округу Донецької губернії/
списки особового складу, довідки і заяви, доповіді і звіти районного КНс, 
листування з окружним КНс і РКНс/1920–1925 рр./17 спр.

811/ф. Р-165/луганський повітовий виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. луганськ Донецької 
губернії/секретаріат, бухгалтерія, зАГс/1920–1922 рр./13 спр.

812/ф. Р-166/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Донецькому губернському виконавчому комітеті, м. Арте-
мівськ Донецької губернії/протоколи засідань МК і Донецгубвідділу рад-
торгслужбовців/1924–1925 рр./1 спр.

813/ф. Р-167/лисичанська об’єднана лікарняна каса, м. лисичанськ 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/протоколи конференції 
і засідань правління лікарняної каси, звіти про діяльність правління каси/
1919 р./3 спр.

814/ф. Р-168/Шульгінське поштове відділення, с. Шульгинка ста-
робільского повіту Харківської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу/1917–1919 рр./2 спр.

815/ф. Р-168/лисичанська районна рада професійних спілок, м. ли-
сичанськ лисичанського району Донецької губернії/протоколи загальних 
зборів спілок, листування радпрофу з місцевкомами, особові справи членів 
спілки/1921 р./24 спр.

816/ф. Р-169/Донецьке губернське поштово-телеграфне управління, 
м. Бахмут Донецької губернії/Накази губернського управління, листування 
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з поштово-телеграфними конторами і відділеннями, особові справи 
робітників та службовців/1920–1922 рр./3659 спр.

817/ф. Р-169/Єнакіївська контора Донецької кооперативної тари, 
м. Єнакієве Єнакіївського району Донецької області/Касові книги, грошові 
виправдні документи/1934–1935 рр./9 спр.

818/ф. Р-170/Шахтинський повітовий виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Шахти Донецької 
губернії/списки особового складу і працівників повітвиконкому, прото-
коли засідання економнарад/1921–1923 рр./8 спр.

819/ф. Р-170/Бахмутська телефонна станція при Донецькому губер-
нському відділі зв’язку, м. Бахмут Донецької губернії/Накази по кон-
торі телефонної станції, циркулярні розпорядження Донецькгубвідділу 
зв’язку/1921–1922 рр./6 спр.

820/ф. Р-171/луганська поштово-телеграфна контора, м. луганськ/
Доповідь про діяльність поштово-телеграфної контори, листування з питання 
про золоту позику, накази по луганській конторі/1921–1924 рр./10 спр.

821/ф. Р-172/старобільський повітовий земельний відділ при старо-
більскому повітовому виконавчому комітеті рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. старобільськ Донецької губернії/
протоколи повітземвідділу, протоколи кінних заводів, особовий склад 
працівників кінних заводів/1919–1920 рр./9 спр.

822/ф. Р-173/литвинівське поштове відділення, слобода литвинівка 
старобільского повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
Наркомпоштеля про пересилання кореспонденції/1920–1921 рр./1 спр.

823/ф. Р-173/слов’янський місцевий комітет профспілки праців-
ників медико-санітарної праці при робітничій поліклініці, м. слов’янськ/
Алфавітна книга членів спілки/1924 р./1 спр.

824/ф. Р-174/Воєводівське поштово-телеграфне відділення, с. Воєво-
дівка старобільского повіту Харківської губернії/Циркулярні розпоряд-
ження Харківського поштово-телеграфного управління/1917–1920 рр./
2 спр.

825/ф. Р-174/Дебальцівський повітовий земвідділ при Дебальців-
ському повітовому виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дебальцево Донецької губернії/справа 
стягнення, плата за землеувлаштуванні роботи, протоколи Дебальцівського 
повітвиконкому/1921–1922 рр./8 спр.

826/ф. Р-175/Ровенецький волосний земельний відділ при Ровене-
цькому волосному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і 
червонармійських депутатів, с. Ровеньки Донецької губернії/списки про 
наділення землею різних осіб і установ, листування з посівтрійкою/1920–
1921 рр./5 спр.

827/ф. Р-176/Донецьке губернське робітниче бюро, м. Бахмут Донець-
кої губернії/Накази Донгубраббюро, протоколи засідання продпрацівників, 
листування з повітроббюро/1920–1921 рр./10 спр.

828/ф. Р-177/Олександро-Грушевський повітовий виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександро-
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Грушевськ Донецької губернії УсРР/Накази виконкому і райкомісаріату з 
важливих справ, списки відповідальних працівників райвиконкому/1920 р./
4 спр.

829/ф. Р-178/Губонинське поштово-телеграфне відділення, селище 
Губонинське Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по від-
діленню, циркулярні розпорядження Донгубвідділу зв’язку, листування з 
губвідділом зв’язку/1918–1922 рр./6 спр.

830/ф. Р-178/Корсунський волосний продовольчий комітет, с. Кор-
сунь-садки Бахмутського повіту Катеринославської губернії/листування і 
посвідчення про видачу продовольства/1917–1918 рр./1 спр.

831/ф. Р-179/Городищенське поштове відділення, с. Городище Біло-
водського району старобільського округу Донецької губернії/листування 
про особовий склад, циркулярні розпорядження начальника поштово-
телеграфного округу, листування з Донецьким губернським відділом 
зв’язку/1912–1924 рр./9 спр.

832/ф. Р-180/Корсунсько-садковське поштове відділення, с. Корсунь 
Корсунської волості Бахмутського повіту Донецької губернії/листування 
начальника відділення про особовий склад, циркуляри і розпорядження 
Донецькгубвідділу зв’язку/1916–1922 рр./6 спр.

833/ф. Р-181/Колядівське поштове відділення, с. Колядівка Колядів-
ської волості старобільского повіту Харківської губернії/листування 
Колядівського поштового відділення з Харківським поштово-телеграфним 
управлінням/1917–1921 рр./2 спр.

834/ф. Р-182/Костянтинівська вокзальна поштово-телеграфна кон-
тора, станція Костянтинівка Бахмутського повіту Донецької губернії/Цирку-
лярні розпорядження Донецькгубвідділу зв’язку, листування про особовий 
склад контори/1922 р./3 спр.

835/ф. Р-183/Бахмутське повітове професійне бюро торговельно-
промислових службовців, м. Бахмут Донецької губернії/Книга особового 
складу профбюро, головна книга/1920 р./2 спр.

836/ф. Р-185/Хацапетівське поштове відділення, селище Хацапетівка 
луганської волості Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні 
розпорядження начальника Катеринославського поштово-телеграфного 
округу і Донецькгубвідділу зв’язку, листування про особовий склад від-
ділення з Донецькгубвідділом зв’язку/1916–1922 рр./10 спр.

837/ф. Р-187/Таганрозька районна поштово-телеграфна контора, 
м. Таганрог Донецької губернії/Анкети на співробітників контори, різні по-
свідчення службовців/1920–1923 рр./2 спр.

838/ф. Р-188/Кондратівське поштове відділення, с. Кондратівка Бах-
мутського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу/1917–1919 рр./2 спр.

839/ф. Р-189/Боково-Хрустальський повітовий земельний відділ 
при повітовому виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Боково-Хрусталь Донецької губернії/справа 
особового складу службовців земвідділу/1920 р./1 спр.

840/ф. Р-190/Яковлівська поштово-телеграфна контора, с. Яковлівка 
Михайлівської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії/
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Циркуляри начальника Катеринославського поштово-телеграфного округу 
і Донецького губернського відділу зв’язку, листування про особовий склад 
поштово-телеграфної контори/1904–1922 рр./12 спр.

841/ф. Р-191/Коксо-Угольське поштове відділення при роз’їзді Коксо-
Угольск області Війська Донської /Циркуляри начальника Ростовського 
поштово-телеграфного округу/1918–1920 рр./2 спр.

842/ф. Р-191/святогорівський санаторій Червоного Хреста, с. свято-
горівка слов’янського району/Накази по санаторію/1922 р./1 спр.

843/ф. Р-192/Єнакіївський повітовий земельний відділ Єнакіївсь-
кого повітового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Єнакієве Донецької губернії/Накази Донгуб-
земвідділу і губфінвідділу, циркуляри з земельного питання Донецьк-
губвиконкому/1920 р./3 спр.

844/ф. Р-192/Бахмутський соляний трест правління Всесоюзного 
державного соляного синдикату, м. Бахмут Донецької губернії/Наряди, 
телефонограми на відправлення солі з рудника, листування про потребу в 
постачанні солерудників обозом, упряжжю і кіньми/1920–1924 рр./175 спр.

845/ф. Р-193/Ізюмський повітовий земельний відділ при Ізюмському 
повітовому виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Ізюм Харківської губернії/справа про здачу 
землі під оренду/1920 р./1 спр.

846/ф. Р-194/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському комітеті Комуністичної 
партії більшовиків України, м. Артемівськ Донецької губернії/протоколи 
засідання місцевкому/1924 р./12 спр.

847/ф. Р-195/Дебальцівська повітова сільськогосподарська спілка ко-
оперативів, с. Дебальцево Донецької губернії/Касова книга/1923 р./1 спр.

848/ф. Р-195/Донецький губернський відділ народної освіти, м. Арте-
мівськ Артемівського округу Донецької губернії/Відділи: соцвиховання, 
секретаріат, профосвіти, статистичний, фінансовий/1920–1925 рр./2255 спр.

849/ф. Р-196/Донецька губернська трудова армія, м. Бахмут Бахмут-
ського повіту Донецької губернії/Накази по Донтрудармії, листування про 
госпчастини, списки військовозобов’язаних, алфавіт другого відділення 
робітничого батальйону/1920–1921 рр./18 спр.

850/ф. Р-196/Боково-Хрустальський повітовий відділ народної освіти 
при Боково-Хрустальському повітовому виконавчому комітеті рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Боково-Хрусталь 
Донецької губернії/звітні відомості й алфавіт/1920–1921 рр./4 спр.

851/ф. Р-197/слов’янський повітовий відділ народної освіти повіто-
вого виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів (наросвіта, повітнаросвіта), м. слов’янськ Донецької губернії/
секретаріат, відділ профосвіти, відділ соцвиховання, фінансовий від-
діл/1920–1923 рр./145 спр.

852/ф. Р-197/Гришинське відділення сільськогосподарської кредит-
ної кооперації, с. Гришине Донецької губернії/Книги запису витрат товарів/
1922 р./3 спр.

853/ф. Р-199/Управління 6-го Варваропольського куща кам’янову-
гільної промисловості, селище Варваропілля Макіївського району Донець-
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кої губернії/Відділи: експедиція, статистичний, електричний, механічний, 
будівельний, повітпродвідділ/1920–1921 рр./16 спр.

854/ф. Р-199/Єнакіївський районний відділ народної освіти, м. Єнакі-
єве Донецької губернії/Фінансовий звіт, протоколи засідань правління, 
списки вчителів і шкіл, особовий склад дитбудинків/1920–1922 рр./49 спр.

855/ф. Р-200/Дебальцівська технічна база управління державної 
кам’яновугільної промисловості Донецького басейну, м. Дебальцево/сек-
ретаріат, експлуатаційний відділ, матеріальний відділ, бухгалтерія/1922–
1924 рр./32 спр.

856/ф. Р-200/Гришинський повітовий відділ народної освіти повіто-
вого виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів (повітнаросвіта), м. Гришине Донецької губернії/секретаріат, 
бухгалтерія/1921–1922 рр./88 спр.

857/ф. Р-201/Дебальцівський повітовий відділ народної освіти пові-
тового виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, селище Дебальцево Донецької губернії/Накази Дебальцівського 
повітового ВНО, протоколи засідання шкільної ради, списки учнів і 
листування зі школами, анкети шкільних працівників/1921–1922 рр./
74 спр.

858/ф. Р-201/Районний відділ з розподілу Донецького палива “Рай-
донбаспал”, станція попасна Бахмутського району Донецької губернії/
загальний відділ, обліково-розподільний, нарядний, статистичний/1922–
1923 рр./29 спр.

859/ф. Р-202/Бахмутське районне управління кам’яновугільної про-
мисловості, селище Мар’їнка Бахмутського повіту Донецької губернії/
Відділи: будівельний, юридичний, постачання, транспортний, статистич-
ний, гірничотехнічний/1921–1922 рр./24 спр.

860/ф. Р-203/Артемівський окружний державний хімічно-силікатний 
трест ім. Артема, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, від-
діли: комерційний, виробничо-технічний, плановий, юридичний, бухгал-
терія/1923–1928 рр./874 спр.

861/ф. Р-203/Мар’їнське районне земельне управління, с. Мар’їнка 
Юзівського округу Донецької губернії* (Мар’їнський районний земельний 
відділ, с. Мар’їнка сталінського округу)/Циркуляри і накази окрземвідділу, 
книга постанов волземуправління, книга протоколів земкомісії, відомості 
про тваринництво, протоколи засідань президії райземуправління. У складі 
фонду були документи Мар’їнського волосного земельного управління, 
с. Мар’їнка Юзівського повіту, за січень-лютий 1923 р./1923–1930 рр./
146 спр.

862/ф. Р-204/Мар’їнська районна судово-земельна комісія, с. Мар’їнка 
Мар’їнського району сталінського округу/скарги громадян з земельних 
питань, циркуляри Юзівського земвідділу судово-земельної комісії. У складі 
фонду були документи Мар’їнської волосної судово-земельної комісії 
Мар’їнського району за 1923 р./1923–1928 рр./393 спр.

863/ф. Р-204/Бахмутський повітовий відділ народної освіти, м. Бах-
мут Донецької губернії/списки дітей дитбудинків міста Бахмута, протоколи 
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засідання колегії ВНО, відомості на виплату зарплати шкільним праців-
никам, матеріали курсів системи ВНО/1920–1923 рр./82 спр.

864/ф. Р-205/Гришине-Ізюмське управління гірських розвідок, 
м. Ізюм Ізюмського повіту Харківської губернії/Накази по управлінню, 
платіжні відомості робітників, протоколи загальних зборів робітників/1920–
1922 рр./3 спр.

865/ф. Р-205/Єнакіївський пивоварний завод, м. Єнакієве Єнакіївсь-
кого району Артемівського округу/промфінплан пивоварного заводу/
1928 р./1 спр.

866/ф. Р-206/Центральне правління кам’яновугільної промисловості 
Донецького басейну, м. Бахмут Донецької губернії* (Управління державної 
кам’яновугільної промисловості Донецького басейну (УГКп), м. Бахмут 
Донецької губернії)/Колегія, управління справами, адміністративний 
підвідділ, загальна канцелярія, тарифно-нормувальне бюро, інформаційний 
підвідділ, юристконсульський, головна бухгалтерія, технічний відділ, 
комерційний відділ, транспортний відділ, електровідділ, статистичний від-
діл, госпчастина/1920–1923 рр./6200 спр.

867/ф. Р-207/Мемрикський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Юзівського повіту До-
нецької губернії/протоколи засідань, циркуляри і протоколи повітвиконкому, 
листування про 2-фунтовий збір, грошові документи/1921–1923 рр./19 спр.

868/ф. Р-207/Шахта імені Ворошилова Жовтневого рудоуправління 
луганського повіту Донецької губернії/Рахунково-фінансові справи/1922–
1923 рр./6 спр.

869/ф. Р-208/слов’янська агенція Всеукраїнської торговельної про-
мисловості, м. слов’янськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження 
Всеуктрогпрома/1923 р./1 спр.

870/ф. Р-208/слов’янський державний скляний завод імені 9-ї річниці 
Жовтневої революції, м. слов’янськ слов’янського району Артемівського 
округу/секретаріат, статистичний відділ, комерційний відділ, охорони 
праці, бухгалтерія/1925–1928 рр./227 спр.

871/ф. Р-209/лисичанський районний комітет незаможних селян, 
м. лисичанськ Донецької губернії/Особові рахунки/1925 р./1 спр.

872/ф. Р-209/попаснянський державний скляний завод “Червоний 
скляр”, селище попасна Артемівського округу/загальний відділ, комер-
ційний, технічний, бухгалтерія/1924–1928 рр./193 спр.

873/ф. Р-210/Чотирнадцятиротівське поштове відділення, с. Чотир-
надцята Рота Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Циркуляри 
і телеграми начальника Катеринославського поштово-телеграфного окру-
гу/1918–1919 рр./1 спр.

874/ф. Р-211/Бахмутський повітовий земельний відділ повітового 
виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Бахмут Донецької губернії/секретаріат, землевпорядний від-
діл, фінансовий відділ/88 спр.

875/ф. Р-211/Штормове поштове відділення, с. Штормове старобіль-
ського повіту Харківської губернії/листування про особовий склад з 
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Харківським губернським поштово-телеграфним управлінням, відомості 
про рух поштових вагонів/1920 р./3 спр.

876/ф. Р-212/зориківське поштове відділення, с. зориківка старобіль-
ського повіту Донецької губернії/Циркуляри Донгубвідділу зв’язку/1921–
1922 рр./2 спр.

877/ф. Р-212/Артемівський груповий комітет профспілки харчової і 
смакової промисловості при ковбасній фабриці, м. Артемівськ Артемівсь-
кого району Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів 
спілки і засідань групового комітету/1929–1930 рр./20 спр.

878/ф. Р-213/заводський комітет № 4 профспілки харчової і смакової 
промисловості при конторі українського м’ясного тресту і холодобойні, 
м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи засідань комісії з охорони 
праці, протоколи загальних зборів членів спілки і засідань заводського 
комітету/1925–1927 рр./10 спр.

879/ф. Р-213/Кримське поштове відділення, с. Кримське слов’яно-
сербського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника поштово-телеграфного округу, листування з Катеринославсь-
ким поштово-телеграфним управлінням/1917–1920 рр./4 спр.

880/ф. Р-214/знаменівка-Бахмутське поштове відділення, с. знаме-
нівка Бахмутського повіту Донецької губернії/листування про особовий 
склад, циркулярні розпорядження начальника поштово-телеграфного округу 
і Донецького губвідділу зв’язку/1918–1923 рр./10 спр.

881/ф. Р-215/Охоче-зміївське поштове відділення, с. Охоче Охочев-
ської волості Харківської губернії/Циркулярні розпорядження начальника 
Харківського поштово-телеграфного округу/1917–1918 рр./3 спр.

882/ф. Р-216/Нирковське поштове відділення, с. Ниркове Бахмутсь-
кого повіту Донецької губернії/листування про особовий склад відділення з 
Донецькгубвідділом/1916–1920 рр./6 спр.

883/ф. Р-216/Рай-Олександрівський районний земельний відділ ра-
йонного виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноар-
мійських депутатів (Райземвідділ), с. Рай-Олександрівка Артемівського 
округу Донецької губернії/Матеріали про рух справ судземкомісії, договір 
про трудові фонди садиб і земельний склад співробітників земвідділу/1923–
1925 рр./24 спр.

884/ф. Р-217/Ново-Боровське поштово-телеграфне відділення, с. Ново-
Боровське Ново-Боровської волості старобільского повіту Харківської 
губернії/Циркуляри і розпорядження начальника поштово-телеграфного 
округу/1916–1920 рр./5 спр.

885/ф. Р-218/Державне об’єднання кам’яновугільної промисловості 
сРсР “союзвугілля”, м. Харків/секретаріат правління, управління спра-
вами, планове управління, виробнично-технічне управління, управління 
капітальним будівництвом, управління з праці і кадрів, управління обліку і 
звітності, управління комерційно-фінансове/1930–1933 рр./1303 спр.

886/ф. Р-218/Донецьке губернське поштово-телеграфне управління, 
м. Бахмут Донецької губернії/Накази губернського управління, листув-
ання з поштово-телеграфними конторами і відділеннями, особові справи 
робітників та службовців/1920–1922 рр./3659 спр.
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887/ф. Р-219/луганська поштово-телеграфна контора, м. луганськ/
Доповідь про діяльність поштово-телеграфної контори, листування з пи-
тання золотої позики, накази по луганській конторі/1921–1924 рр./10 спр.

888/ф. Р-220/литвинівське поштове відділення, слобода литвинівка 
старобільского повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
Наркомпоштеля про листування кореспонденції/1920–1921 рр./1 спр.

889/ф. Р-221/Городищенське поштове відділення, с. Городище Біло-
водського району старобільского округу Донецької губернії/листування 
про особовий склад, циркулярні розпорядження начальника поштово-
телеграфного округу, листування з Донецьким губернським відділом зв’я-
зку/1912–1924 рр./9 спр.

890/ф. Р-221/Костянтинівська група керамічних заводів, м. Костян-
тинівка Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія, відділи: статистичний, 
комерційний, юридичний/1921–1926 рр./299 спр.

891/ф. Р-222/заводський комітет № 1 профспілки харчової і смакової 
промисловості при Артемівському пивоварному заводі, м. Артемівськ 
Артемівського району Артемівського округу/протоколи виробничих нарад 
і загальних зборів робітників та службовців/1928–1929 рр./17 спр.

892/ф. Р-223/Колядівське поштове відділення, с. Колядівка Ко-
лядівської волості старобільского повіту Харківської губернії/листуван-
ня  поштового відділення з Харківським поштово-телеграфним управ-
лінням/1917–1921 рр./2 спр.

893/ф. Р-223/Донецький шкіряний трест, м. Бахмут Донецької гу-
бернії/секретаріат, бухгалтерія, організаційний відділ, культвідділ/1920–
1925 рр./200 спр.

894/ф. Р-224/Костянтинівська вокзальна поштово-телеграфна кон-
тора, станція Костянтинівка Бахмутського повіту Донецької губернії/
Циркулярні розпорядження Донецького губернського відділу зв’язку, лис-
тування про особовий склад контори/1922 р./3 спр.

895/ф. Р-225/Кам’янсько-старобільське поштове відділення, слобода 
Кам’янка Кам’янської волості старобільского повіту Донецької губернії/
Циркулярні розпорядження Харківського начальника поштово-телеграф-
ного округу і Донецького губвідділу зв’язку/1916–1922 рр./8 спр.

896/ф. Р-225/Видавництво газети “Кочегарня” при Артемівському 
окружному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, м. Артемівськ/ секретаріат, сільгоспвідділ, партійний 
відділ, фінансовий відді/1925–1930 рр./648 спр.

897/ф. Р-226/Тиманівське поштове відділення, с. Тиманівка Тиманів-
ської волості старобільского повіту Харківської губернії/Циркулярні роз-
порядження начальника Харківського поштово-телеграфного округу/1916–
1920 рр./6 спр.

898/ф. Р-227/Хацапетівське поштове відділення, селище Хацапетівка 
луганської волості Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні 
розпорядження начальника Катеринославського поштово-телеграфного 
округу і Донецькгубвідділу зв’язку, листування про особовий склад від-
ділення з Донецькгубвідділом зв’язку/1916–1922 рр./10 спр.

899/ф. Р-227/Товариство споживачів-робітників залізопрокатних за-
водів у Костянтинівці. Єдине робітничо-селянське споживче товариство, 
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с. Костянтинівка Артемівського округу/Книги протоколів, рахунково-
фінансові справи, листування з кооперативними організаціями/1915–
1930 рр./642 спр.

900/ф. Р-228/Таганрозька районна поштово-телеграфна контора, 
м. Таганрог Донецької губернії/Анкети на співробітників контори, різні 
посвідчення службовців/1920–1923 рр./2 спр.

901/ф. Р-229/Кондратівське поштове відділення, колонія Кондратів-
ка Бахмутського повіту Катеринославської губернії/Циркулярні розпоряд-
ження начальника поштово-телеграфного округу/1917–1919 рр./2 спр.

902/ф. Р-231/Коксо-Вугільне поштове відділення при роз’їзді Коксо-
Вугільск області Війська Донського/Циркуляри начальника Ростовського 
поштово-телеграфного округу/1918–1920 рр./2 спр.

903/ф. Р-232/Артемівська окружна рада Всеукраїнської спілки мис-
ливців і рибалок, м. Артемівськ Артемівського округу/Особові справи 
мисливців і рибалок, листування з центральним і районним управлінням 
спілки, протоколи окрради зв’язку, рахунково-фінансові справи/1923–
1930 рр./553 спр.

904/ф. Р-233/Ново-Астраханське поштове відділення, с. Астрахань 
старобільського повіту Харківської губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника Харківського поштово-телеграфного округу/1917 р./1 спр.

905/ф. Р-234/Танюшівське поштове відділення, с. Танюшівка Таню-
шівської волості старобільського повіту Донецької губернії/Циркуляри 
начальника Харківського поштово-телеграфного округу/1915–1920 рр./
2 спр.

906/ф. Р-235/піско-старобільське поштове відділення, с. піски ста-
робільского повіту Харківської губернії/Циркулярні розпорядження на-
чальника Харківського губернського поштово-телеграфного управлін-
ня/1917–1919 рр./2 спр.

907/ф. Р-236/Алчевський районний комітет профспілки харчової про-
мисловості, м. Алчевськ Донецької губернії/протокольна книга райкому 
спілки/1922–1923 рр./1 спр.

908/ф. Р-237/соляний рудник імені Карла лібкнехта Бахмутського 
соляного тресту, станція Диконська Бахмутського повіту Донецької губер-
нії/Відділи: технічний, будівельний, загальний, бухгалтерія/1920–1921 рр./
11 спр.

909/ф. Р-238/Бахмутський соляний рудник імені Артема Бахмут-
ського соляного тресту, станція ступки Бахмутського повіту Донецької 
губернії/замовлення на технічні матеріали, матеріали по прийому робітни-
ків та службовців на роботу, книги з обліку надходжень і витрат вибухових 
матеріалів, книга обліку відправлення солі з рудника/1920–1923 рр./17 спр.

910/ф. Р-239/Володарський соляний рудник Бахмутського соляного 
тресту, станція Кудрявка Бахмутського повіту Донецької губернії/Відомості 
про подачу вагонів під навантаження солі, книга реєстрації відправлення 
солі/1920 р./3 спр.

911/ф. Р-240/Рудничний комітет профспілки гірників при руднику 
імені Артема (колишній голландський) Артемівського району/протоколи 
рудкому і загальних зборів членів спілки, протоколи КРК, листування з 
відділом праці/1921–1922 рр./29 спр.
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912/ф. Р-240/заводський комітет № 6 профспілки харчової і смакової 
промисловості при млині “Червоноармієць”, м. Артемівськ Артемівського 
району Артемівського округу/протоколи засідань заводського комітету і 
загальних зборів членів профспілки харчовиків/1926–1928 рр./16 спр.

913/ф. Р-241/Архангельський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Архангельськ 
Гришинського повіту Донецької губернії/Накази і розпорядження повіт-
виконкому, протоколи засідань волвиконкому, листування з повітами і 
сільрадами/1921–1923 рр./10 спр.

914/ф. Р-241/Артемівський центральний робітничий клуб при Арте-
мівському окружному бюро професійних спілок, м. Артемівськ Донецької 
губернії/протоколи засідання ЦРК, циркулярні розпорядження Артемів-
ського робітничого профбюро, звіти і плани ЦРК/1923–1925 рр./34 спр.

915/ф. Р-242/Торсько-Іванівський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Торсько-
Іванівське Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази і циркуляри 
Бахмутського повітвиконкому, протоколи волосного виконавчого комітету, 
іменний список військовозобов’язаних/1921–1923 рр./21 спр.

916/ф. Р-242/Артемівська окружна агенція першого українського 
пайового товариства “Навантаження”, м. Артемівськ Артемівського округу/
Накази з особового складу, особові справи, інструкції і розпорядження 
пунктам товариств, рахунково-фінансові справи/1924–1927 рр./177 спр.

917/ф. Р-244/Донецьке губернське правління Червоного Хреста, упо-
вноважений головного управління Українського товариства Червоного 
Хреста по Донецькій губернії, м. Бахмут/протоколи медичної ради, списки 
особового складу, листування Червоного Хреста з установами, циркуляри 
Головного управління Червоного Хреста/1922–1925 рр./88 спр.

918/ф. Р-246/Донецький губернський відділ Всеукраїнського кіноуп-
равління (губвідділ ВЦсРКУ), м. Артемівськ Донецької губернії/Циркуляри 
і розпорядження правління ВУФКУ, акти і договори про приймання і 
установку кінокомплектів, рахунково-фінансові справи, звіти і доповіді, 
договори й умови на прокат картин/1922–1928 рр./622 спр.

919/ф. Р-247/Донецький губернський трест швейної промисловості, 
м. Артемівськ Донецької губернії/Матеріали особового складу управління 
швейтресту, звіти про роботу швейтресту, рахунково-фінансові справи/1922–
1925 рр./87 спр.

920/ф. Р-247/Донецька губернська арбітражна комісія при Донець-
кому губернському відділі праці, м. Артемівськ Донецької губернії/листу-
вання із заводами й установами, судові справи/1924–1925 рр./12 спр.

921/ф. Р-248/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецьком губернському відділі праці, м. Артемівськ 
Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження губвідділу праці розпоряд-
ження відділу ВЦспс і ЦК спілки, відомості про рух членів спілки/1923–
1924 рр./15 спр.

922/ф. Р-248/Артемівське окружне відділення видавництва газети 
“Комуніст”, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпоряд-
ження головконтори видавництва, листування з головконторою видавниц-
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тва й іншими дрібними видавництвами, особові справи співробітників 
відділення, рахунково-фінансові справи/1923–1926 рр./63 спр.

923/ф. Р-249/Донецька районна контора державного пивоварного 
тресту Українська “Нова Баварія”, м. слов’янськ Артемівського округу/На-
кази по Донецькій райконторі, циркулярні розпорядження тресту, рахунково-
фінансові справи/1927–1931 рр./29 спр.

924/ф. Р-249/Дебальцівська поштово-телеграфна контора, с. Дебаль-
цево Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази начальника поштово-
телеграфного округу про переміщення командного складу поштово-телеграфної 
контори, циркулярні розпорядження начальника округу, листування з 
Донгубвідділом зв’язку з особового складу контори/1917–1923 рр./26 спр.

925/ф. Р-250/Таганрозький повітовий виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Таганрог Донецької 
губернії/Тюремно-каральний підвідділ/1920 р./1 спр.

926/ф. Р-252/Артемівська окружна філія Всеукраїнського товариства 
“Друг дітей”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи президії ради, 
циркуляри і розпорядження ЦК ДД, рахунково-фінансові справи/1927–
1930 рр./113 спр.

927/ф. Р-252/Краматорська поштово-телеграфна контора, м. Крама-
торськ Бахмутського повіту Донецької губернії/листування з Краматорсь-
ким єдиним споживчим товариством з питань постачання продуктами 
працівників контори/1921 р./1 спр.

928/ф. Р-253/Донецьке губернське відділення акціонерного товари-
ства виробництва і торгівлі медично-фармацевтичним і медичним майном 
“Губмедторг”/Накази, циркуляри і розпорядження губздраввідділу, про-
токоли нарад відповідальних працівників, матеріали особового складу 
губмедторгу, рахунково-фінансові справи/1923–1925 рр./46 спр.

929/ф. Р-253/Місцевий комітет профспілки працівників зв’язку при 
Артемівській телефонній станції, м. Артемівськ Артемівського округу/
протоколи засідань робітничого комітету, циркуляри і розпорядження 
окружної профради, листування з охорони праці/1921–1922 рр./11 спр.

930/ф. Р-254/Бахмутський соляний трест правлінні Всесоюзного 
державного соляного синдикату “сіль”, м. Бахмут Донецької губернії/
Наряди, телефонограми на відправлення солі з рудника, листування із 
синдикатом про потребу в постачанні солерудників обозом, упряжжю і 
людьми/1920–1924 рр./177 спр.

931/ф. Р-255/Черкаське поштове відділення слов’яносербського 
повіту Харківської губернії, м. Черкаси/протоколи загальних зборів пра-
цівників черкаського поштового відділення/1917 р./1 спр.

932/ф. Р-255/Артемівський окружний відділ народної освіти, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/секретаріат, відділ профосвіти, політосвітній 
відділ, статистичний відділ/1923–1930 рр./2261 спр.

933/ф. Р-256/Боково-Хрустальська поштова контора, селище Боково-
Хрусталь Донецької губернії/Циркулярні розпорядження начальника 
поштово-телеграфного округу/1921 р./1 спр.

934/ф. Р-256/Часів-Ярські кар’єри порцеляна-трест, с. Часів-Яр Ар-
темівського району/листування з управлінням Всеукртресту “порцелян-
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фаянсскло”, листування з особового складу рахунково-фінансові 
справи/1923–1927 рр./50 спр.

935/ф. Р-257/Ново-псковське поштове відділення, с. Ново-псков 
старобільского повіту Харківської губернії/Циркуляри начальника Харків-
ського поштово-телеграфного округу/1917 р./1 спр.

936/ф. Р-260/Обласна паливна і гірничопромислова робітничо-
селянська інспекція Донецького басейну, м. Бахмут Донецької губернії/
Журнал зроблених ревізій і обстежень, акт обстеження обриву кліті 
парамонівського рудника, накази з особового складу/1920–1924 рр./60 спр.

937/ф. Р-260/Місцевий комітет профспілки працівників медико-
санітарної праці при Донецькому відділенні “Укрмедторгу”, м. Артемівськ 
Донецької губернії/протоколи місцевкому, циркулярні розпорядження губ-
відділення медсанпраці, протоколи засідання культкомісії/1925–1926 рр./
6 спр.

938/ф. Р-261/Губонинське поштово-телеграфне відділення, с. Губо-
нинське Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по відділенню, 
циркулярні розпорядження Донгубвідділу зв’язку, листування з губвідділом 
зв’язку/1918–1922 рр./6 спр.

939/ф. Р-262/попаснянське залізничне поштове відділення, селище 
попасна Артемівського округу Донецької губернії/Циркулярні розпоряд-
ження Донецькгубвідділу зв’язку, листування про особовий склад по-
паснянського району/1922–1924 рр./5 спр.

940/ф. Р-262/Управління окружного інженера при Артемівському 
окружному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (окрінженер), м. Артемівськ/секретаріат, технічний 
відділ/1927–1930 рр./1715 спр.

941/ф. Р-263/Донецький губернський будинок примусових громадсь-
ких робіт, м. Бахмут Донецької губернії/Особові справи ув’язнених, заяви 
ув’язнених, накази про управління концтаборів/1920–1921 рр./7289 спр.

942/ф. Р-264/слов’янський будинок громадсько-примусових робіт, 
м. слов’янськ Донецької губернії/Особові справи ув’язнених/1921–1925 рр./
1949 спр.

943/ф. Р-264/Гірсько-Іванівська поштова контора, с. Гірсько-Іванів-
ське луганського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
начальника Донецької губернської поштово-телеграфної контори, прото-
коли загальних зборів службовців/1921 р./3 спр.

944/ф. Р-265/Трудовий суд (праця-суд), м. Артемівськ Артемівсь-
кого округу/Цивільний відділ, карний відділ/1924–1929 рр./8646 спр.

945/ф. Р-266/Бахмутська телефонна станція при Донецькому губерн-
ському відділі телефонної станції зв’язку, м. Бахмут Донецької губернії/
Накази по конторі, циркулярні розпорядження Донецького губернського 
відділу зв’язку/1921–1922 рр./6 спр.

946/ф. Р-266/Донецький губернський відділ записів актів громадян-
ського стану, м. Артемівськ Донецької губернії/Книги запису шлюбу, книги 
записів народжуваності/1920–1924 рр./818 спр.

947/ф. Р-267/лисичанська контора першого Українського пайового 
товариства “Навантаження”, м. лисичанськ лисичанського району Арте-
мівського округу/листування з правлінням товариства, циркулярні, роз-
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порядження правління товариства, рахунково-фінансові справи/1924–
1927 рр./25 спр.

948/ф. Р-269/Юзівське районне гірниче управління, м. Юзівка Юзів-
ського повіту Донецької губернії/Відділи: управління справами, технічний, 
постачання, сільськогосподарський, статистичний, бухгалтерія/1921–
1923 рр./366 спр.

949/ф. Р-269/Народний суд 2-ї дільниці, м. слов’янськ слов’янського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1922 рр./2209 спр.

950/ф. Р-270/Криндачевське районне гірниче управління, м. Красний 
луч Бахмутського повіту Донецької губернії/Відділи: гірничотехнічний, 
комерційний, постачання, управління справами, сільськогосподарський, 
бухгалтерія/1920–1922 рр./292 спр.

951/ф. Р-271/Довжансько-Калитвинське районне гірниче управління, 
рудник “Гірницький” Донецької губернії/Доповіді бухгалтерів і завідувачів 
фінчастиною на з’їзді бухгалтерів/1921 р./3 спр.

952/ф. Р-271/Народний суд 2-ї дільниці, м. Гришине Гришинського 
повіту Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920–1921 рр./
1412 спр.

953/ф. Р-272/Народний суд 2-ї дільниці, м. Бахмут Бахмутського по-
віту Донецької губернії//Кримінальні справи, цивільні справи, книги камер 
народного суду/1920–1923 рр./1454 спр.

954/ф. Р-272/сімейкінське районне гірниче управління, рудник Жов-
тневий Бахмутського повіту Донецької губернії/Управління справами, 
гірничотехнічний, постачання, бухгалтерія/1920–1922 рр./74 спр.

955/ф. Р-273/Шахтинське районне гірниче управління, м. Шахти 
Шахтинського повіту Донецької губернії/Накази по райуправлінню, листу-
вання про прийом і звільнення робітників/1921–1922 рр./8 спр.

956/ф. Р-274/Алмазно-Мар’ївське районне гірниче управління, 
с. Мар’ївка Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи нарад тех-
нічних комісій з кущів, листування з кущуправлінням, накази по управ-
лінню/1921–1922 рр./53 спр.

957/ф. Р-276/Народний суд 3-ї дільниці, с. Гришине Гришинського 
повіту Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920–1921 рр./
431 спр.

958/ф. Р-276/замчало-сулинське районне гірниче управління, стан-
ція замчало Олександро-Грушевського повіту Донецької губернії/Відділи: 
загальна канцелярія, гірничотехнічний, постачання, бухгалтерія/1920–
1921 рр./10 спр.

959/ф. Р-277/Бахмутське районне гірниче управління, м. Бахмут 
Донецької губернії/Накази по райуправлінню, довідки і посвідчення спів-
робітників райуправління/1921–1922 рр./4 спр.

960/ф. Р-277/Донецький губернський прокурор, м. Бахмут Донецької 
губернії/спостережницьке виробництво, секретаріат, карний відділ, цивіль-
ний відділ/1922–1925 рр./9342 спр.

961/ф. Р-278/петровське рудниче управління, м. Ізюм Ізюмського 
повіту Харківської губернії/Відомості на сплату жалування робітникам 
та службовцям, особовий склад рудоуправління, телефонограми/1920–
1921 рр./3 спр.
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962/ф. Р-279/Єнакіївське районне гірське управління, м. Горлівка 
Бахмутського повіту Донецької губернії/загальний, сільськогосподарський, 
будівельний, постачання, гірничотехнічний, фінрахунковий/1921–1923 рр./
10 спр.

963/ф. Р-280/Народний суд 4-ї дільниці, с. Краматорськ слов’ян-
ського повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1923 рр./
780 спр.

964/ф. Р-280/Олександро-Грушевське районне гірниче управління, 
м. Олександро-Грушевськ Олександро-Грушевського повіту/Відділи: тех-
нічний, комерційний, фінансово-рахунковий, сільськогосподарський, керу-
ючого справами/1921–1923 рр./130 спр.

965/ф. Р-281/Уповноважений головного управління Українського то-
вариства Червоного Хреста по Донецькій губернії, м. Бахмут Бахмутського 
повіту Донецької губернії/протоколи медичної ради, списки особового 
складу, листування Червоного Хреста з державними установами, циркуляри 
Головного управління Червоного Хреста/1922–1925 рр./88 спр.

966/ф. Р-281/Народний суд 8-ї дільниці, с. Комишеваха Бахмутського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1921 рр./560 спр.

967/ф. Р-282/Народний суд 4-ї дільниці, с. попасна попаснянського 
району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи/1920–
1924 рр./2267 спр.

968/ф. Р-282/Артемівська товарна біржа, м. Артемівськ Артемівсь-
кого округу/секретаріат, реєстраційне бюро, бухгалтерія/1924–1930 рр./
480 спр.

969/ф. Р-284/сергіївський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сергіївка Бахмутського 
повіту Донецької губернії/Відділи: загальний, військовий, земельний, 
соціального забезпечення/1920–1923 рр./46 спр.

970/ф. Р-284/Народний суд 6-ї дільниці, м. лисичанськ Донецької 
губернії/Карні та цивільні справи/1920–1922 рр./2399 спр.

971/ф. Р-285/Клинівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Клинове Артемівського району Донецької губернії/Книги протоколів збо-
рів членів РКНс, циркуляри ЦК КНс/1924–1932 рр./19 спр.

972/ф. Р-287/Донецьке відділення Центрального управління військово-
промислового господарства “Цувоєнпромгосп”, м. Бахмут Донецької 
губернії/секретаріат, агроном-технічний відділ, заготівельно-виробничий 
відділ/1921–1925 рр./201 спр.

973/ф. Р-288/Уповноважений Донецького губернського місцевого 
управління, станція Кремінна Донецької губернії/Накази, циркуляри і роз-
порядження управління Донецькгубліс, справи особового складу служ-
бовців, рахунково-фінансові справи/1921–1922 рр./117 спр.

974/ф. Р-289/попаснянський районний селянський будинок, с. по-
пасна попаснянського району Артемівського округу/протоколи різних 
комісій і загальних зборів, листування із селянськими будинками, списки 
літератури сільських бібліотек/1926–1928 рр./13 спр.

975/ф. Р-290/Дебальцівська районна контора Донецької лісової про-
мисловості “Донецькліс”, м. Дебальцево Бахмутського повіту Донецької 
губернії/Особові справи службовців Дебальцівської контори, листування з 
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луганським лісовим складом, рахунково-фінансові справи/1921–1923 рр./
17 спр.

976/ф. Р-291/Юзівське районне лісництво, м. Юзівка Донецької гу-
бернії/Накази і розпорядження Донецькгублісоуправління, документи 
особового складу робітників та службовців/1920–1924 рр./10 спр.

977/ф. Р-291/петрівський районний комітет незаможних селян, 
с. Микитівка Артемівського округу* (Горлівський районний комітет неза-
можних селян, м. Горлівка Донецької губернії)/протоколи рай КНс і РВК, 
листування з окрКНс і сільКНс, списки членів КНс/1926–1933 рр./65 спр.

978/ф. Р-292/Боково-Хрустальське лісництво, с. Боково-Хрусталь 
Донецької губернії/Накази і розпорядження уряду про вирощування і вико-
ристання лісів, листування щодо особового складу лісництва з Донгуб-
лісуправлінням, господарський план лісництва/1920–1922 рр./7 спр.

979/ф. Р-292/Народний суд 15-ї дільниці, с. Рай-Олександрівка Оле-
ксандрівського району Донецької губернії/Карні і цивільні справи, книги і 
алфавіти/1923–1925 рр./1741 спр.

980/ф. Р-293/Народний суд 4-ї дільниці м. Костянтинівка Костян-
тинівського району Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–
1922 рр./1451 спр.

981/ф. Р-293/Гришинське лісництво, с. Гришине Бахмутського по-
віту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження Донецькгублісоуп-
равління, посвідчення співробітників лісництва, листування про штат і 
особовий склад робітників та службовців/1920–1922 рр./6 спр.

982/ф. Р-295/Артемівський будинок робітників-підлітків при Арте-
мівському окружному відділі праці, м. Артемівськ Артемівського округу/
Матеріали особового складу службовців БРп, фінансові звіти, акти передачі 
майна БРп, протоколи загальних зборів службовців БРп/1924–1926 рр./
26 спр.

983/ф. Р-295/Народний суд 7-ї дільниці, м. Маріуполь Донецької гу-
бернії/Цивільні справи/1922 р./214 спр.

984/ф. Р-296/Народний суд 10-ї дільниці, м. лисичанськ лисичансь-
кого району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи/1923–
1925 рр./4154 спр.

985/ф. Р-296/Донецька контора акціонерного товариства з торгівлі 
хлібом та іншими сільськогосподарськими продуктами, м. Артемівськ 
Артемівського округу/секретаріат, відділи комерційний, юридичний, бух-
галтерія/1922–1926 рр./755 спр.

986/ф. Р-297/Дружківська промислова артіль з виготовлення черепиць 
“Вогнебуд”, м. Дружківка Артемівського округу/Договори і листування 
з різними особами й установами, протоколи, листування з Артемівським 
Кпс, касова книга, книга особових рахунків/1928–1930 рр./15 спр.

987/ф. Р-297/Артемівська районна спілка споживчих товариств, 
м. Артемівськ Артемівського району/секретаріат, організаційний відділ, 
бухгалтерія, відділ постачання/1925–1931 рр./1471 спр.

988/ф. Р-298/Народний суд 12-ї дільниці, м. слов’янськ слов’ян-
ського району Донецької губернії/Цивільні та кримінальні справи/1922–
1925 рр./2987 спр.
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989/ф. Р-298/Артемівська районна контора акціонерного товариства 
з торгівлі хлібом та іншими сільськогосподарськими продуктами/секрета-
ріат, відділ комерційний, юридичний, бухгалтерія/1925–1928 рр./177 спр.

990/ф. Р-299/Народний суд 8-ї дільниці, с. Ново-Економічне Новоеко-
номічного району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи, 
канцелярські книги, книги нарядів/1923–1925 рр./2401 спр.

991/ф. Р-300/Народний суд 1-ї дільниці, с. лисичанськ лисичансь-
кого району Донецької губернії/Цивільні та кримінальні справи/1920–
1921 рр./1512 спр.

992/ф. Р-300/Донецька губернська страхова касса, м. Бахмут До-
нецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1922–1925 рр./633 спр.

993/ф. Р-301/Народний суд 1-ї дільниці, с. Гришине Гришинського 
району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи, книги й 
наряди, виїздна продовольча сесія/1920–1925 рр./4439 спр.

994/ф. Р-301/попаснянський районний відділ народної освіти, 
с. попасна попаснянського району Артемівського округу/Циркулярні роз-
порядження окружного відділу народної освіти, листування з окружним 
відділом народної освіти і школами, річні звіти шкіл/1923–1930 рр./
160 спр.

995/ф. Р-302/Народний суд 13-ї дільниці, м. слов’янськ слов’янсь-
кого району Артемівського округу Донецької губернії/Цивільні і кримі-
нальні справи/1923–1925 рр./4093 спр.

996/ф. Р-302/Таганрозька повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. Таганрог Таганрозької губернії/Накази народного комісаріату РсІ, про-
токоли з’їздів завідувачів райвідділами воєнторгу, акти обстежень рай-
відділів РсІ/1921 р./9 спр.

997/ф. Р-303/лиманська поштово-телеграфна контора, с. лиман Бах-
мутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження Нарком-
поштеля і Донецькгубуправління, дані про рух телеграм і депеш по дротах і 
поштових вагонах, фінансові звіти контори/1920–1922 рр./70 спр.

998/ф. Р-303/Народний суд 17-ї дільниці, с. Олександрівка Олексан-
дрівського району Артемівського округу Донецької губернії/Карні та 
цивільні справи/1923–1926 рр./2627 спр.

999/ф. Р-306/Котельно-механічний завод “Коминтори”, с. Верхнє ли-
сичанського району Донецької губернії/секретаріат відділи: комерційний, 
виробничо-технічний/1918–1925 рр./48 спр.

1000/ф. Р-307/Народний суд 9-ї дільниці, с. старо-Карань Маріуполь-
ського округу Донецької губернії/Карні та цивільні справи/1923–1924 рр./
240 спр.

1001/ф. Р-308/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців при Артемівському пайовому товаристві роздріб-
ної торгівлі “ларьок”, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні 
розпорядження окрвідділення спілки радторгслужбовців, бюлетені ЦК 
радторслужбовців, протоколи загальних зборів членів спілки і виробничих 
нарад, звіти про роботу МК, акти обстеження ревізійної комісії, протоколи 
КРК і КВ/1924–1926 рр./60 спр.
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1002/ф. Р-309/Донецька районна контора цукротресту, м. Артемівськ 
Артемівського округу/секретаріат, відділ обліку збуту і виконання, 
бухгалтерія/1924–1926 рр./285 спр.

1003/ф. Р-310/Єнакіївська державна нотаріальна контора, м. Єнакі-
єве Артемівського округу/Реєстри, актові книги, місячні звіти, накази і 
розпорядження/1923–1927 рр./324 спр.

1004/ф. Р-310/Єнакіївське відділення пайового товариства роздрібної 
торгівлі “ларьок”, м. Єнакієве Артемівського округу/протоколи МК і РКК, 
листування з Артемівським товариством “ларьок”, рахунково-фінансові 
справи/1925–1927 рр./45 спр.

1005/ф. Р-311/Горлівське відділення пайового товариства роздрібної 
торгівлі “ларьок”, м. Горлівка Артемівського округу/Циркуляри і 
розпорядження окружного відділення пайового товариства “ларьок”, 
протоколи КРК, накази Горлівського відділення, списки особового складу 
Горлівського відділення/1924–1926 рр./73 спр.

1006/ф. Р-311/Народний суд 11-ї дільниці, с. сергіївка сергіївсь-
кого району Артемівського округу Донецької губернії/Карні і цивільні 
справи/1923–1925 рр./1157 спр.

1007/ф. Р-312/слов’янська державна нотаріальна контора, м. сло-
в’янськ Артемівського округу/Накази нотаріальної контори, актова книга 
контори, книги реєстрів, акти про відведення дільниць для домобудівниц-
тва, реєстри опротестування векселів/1922–1927 рр./679 спр.

1008/ф. Р-312/попаснянське відділення пайового товариства роз-
дрібної торгівлі “ларьок”, с. попасна Артемівського округу/Касова книга, 
головна книга книга з’їздів різних осіб/1925–1926 рр./7 спр.

1009/ф. Р-313/Гришинська нотаріальна контора, с. Гришине Арте-
мівського округу Донецької губернії/Нотаріальні справи/1920–1927 рр./
582 спр.

1010/ф. Р-313/Дебальцівська селянськая крамниця Артемівського 
окружного відділення пайового товариства роздрібної торгівлі “ларьок”, 
с. Дебальцево Артемівського округу/Циркулярні розпорядження Арте-
мівського окрвідділення “ларьок”, списки особового складу сільлавки, 
протоколи засідань правління філії/1924–1927 рр./15 спр.

1011/ф. Р-314/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців при Горлівському відділенні пайового товариства 
роздрібної торгівлі “ларьок”, м. Горлівка Артемівського округу/протоколи 
МК і загальні збори членів спілки, протоколи комісії з охорони праці/1924–
1926 рр./18 спр.

1012/ф. Р-315/Артемівська державна нотаріальна контора, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/Нотаріальні справи й акти/1921–1929 рр./
1416 спр.

1013/ф. Р-316/слов’янська промислова артіль об’єднання заготівни-
ків взуття, м. слов’янськ Артемівського округу/Різні видаткові документи, 
протоколи загальних зборів, особовий склад, касова книга/1925–1927 рр./
16 спр.

1014/ф. Р-317/Артемівська промислова артіль миловарів, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/Матеріальна книга, платіжні відомості. про-
токоли зборів членів артілі/1926–1927 рр./4 спр.
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1015/ф. Р-318/Донецька губернська колегія захисників, м. Артемівськ 
Донецької губернії/протоколи нарад колегії захисників, листування з 
губернськими і окружними судами, циркуляри НКЮ, звіти про діяльність 
консультації уповноважених по округах, листування про ліквідацію гу-
бернської колегії захисників/1923–1925 рр./68 спр.

1016/ф. Р-318/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців при Артемівському промисловому банку, м. Ар-
темівськ/протоколи засідання РНК і загальних зборів членів спілки, 
матеріали зі спогадів про ленські події, листування з окрвідділами спілки 
радторгслужбовців/1924–1928 рр./17 спр.

1017/ф. Р-319/Артемівська окружна колегія захисників, м. Арте-
мівськ/Циркуляри Верховного суду РКН, загальне листування, місячний 
звіт/1926–1928 рр./119 спр.

1018/ф. Р-320/Народний суд 6-ї дільниці, с. лиман слов’янського 
повіту Донецької губернії* (Народний суд 4-ї дільниці, с. лиман слов’я-
нського повіту Донецької губернії)/Кримінальні справи, цивільні справи/
1921 р.

1019/ф. Р-321/Народний суд 16-ї дільниці, с. лиман лиманського 
району Донецької губернії/секретаріат, відділ обліку збуту і виконання, 
бухгалтерія/1924–1926 рр./582 спр.

1020/ф. Р-322/Народний суд 6-ї дільниці, с. лисичанськ Бахмутсько-
го повіту Донецької губернії/Цивільні справи/1922 р./259 спр.

1021/ф. Р-323/Народний слідчий 6-ї дільниці, с. сергіївка сергіїв-
ського району Артемівського округу Донецької губернії/Книги для запису 
речових доказів, акти ревізії камери нарслідчого 6-ї дільниці/1925 р./
13 спр.

1022/ф. Р-325/Донецький губернський відділ Всесоюзної професій-
ної спілки будівельників (губвідділ будівельників), м. Артемівськ Донець-
кої губернії/секретаріат, тарифно-економічний відділ, культвідділ, бухгал-
терія, відділ постачання, організаційний відділ, інформаційний відділ/1921–
1925 рр./515 спр.

1023/ф. Р-327/Донецький губернський відділ професійної спілки 
харчової і смакової промисловості, м. Артемівськ Донецької губернії/сек-
ретаріат, тарифно-економічний відділ, статистичний відділ, культвідділ, 
бухгалтерія/1921–1925 рр./381 спр.

1024/ф. Р-328/Організаційне бюро Артемівського окружного відді-
лення професійної спілки харчової і смакової промисловості, м. Артемівськ* 
(Артемівський окружний відділ професійної спілки харчової і смакової 
промисловості, м. Артемівськ Артемівського округу)/секретаріат, культ-
відділ, бухгалтерія, тарифно-економічний відділ, статистичний відділ, орга-
нізаційний відділ/1925–1930 рр./605 спр.

1025/ф. Р-330/Макіївський державний котельно-механічний завод, 
м. Макіївка Макіївського району Донецької губернії/Відділи: секретаріат, 
матеріальний, комерційний, бухгалтерія/1921–1925 рр./131 спр.

1026/ф. Р-331/продовольча сесія народного суду, м. Єнакієве Деба-
льцівського повіту Донецької губернії/Кримінальні справи/1922 р./192 спр.



 Державний архів Донецької області

3�1

1027/ф. Р-332/Артемівська окружна скотарсько-молочарська спілка 
(Молчарспілка), м. Артемівськ/секретаріат, інструкторський відділ, бух-
галтерія/1928–1930 рр./190 спр.

1028/ф. Р-333/Організаційне бюро Артемівської окружної про-
фесійної спілки працівників хімічної промисловості сРсР* (Артемівська 
окружна філія професійної спілки працівників хімічної промисловості, 
м. Артемівськ)/секретаріат, відділи: організаційний, тарифно-економічний, 
статистичний, культвідділ, бухгалтерія/1925–1930 рр./924 спр.

1029/ф. Р-333/Шульгинське поштове відділення, с. Шульгинка ста-
робільського повіту Харківської губернії/Циркулярні розпорядження началь-
ника поштово-телеграфного округу/1917–1919 рр./2 спр.

1030/ф. Р-334/Донецький губернський відділ професійної спілки 
працівників хімічної промисловості, м. Артемівськ Донецької губернії/
секретаріат, відділи: організаційний, тарифно-економічний, статистичний, 
культвідділ, бухгалтерія /1920–1925 рр./702 спр.

1031/ф. Р-334/Місцевий комітет професійної спілки працівників зв’я-
зку при губернському відділі зв’язку, м. Артемівськ Донецької губер-
нії/протоколи засідань місцевого комітету і загальних зборів членів 
спілки/1920–1921 рр./16 спр.

1032/ф. Р-335/Донецький губернський відділ професійної спілки 
працівників поліграфічного виробництва сРсР, м. Артемівськ Донецької 
губернії/секретаріат, бухгалтерія, відділи: тарифно-економічний, статис-
тичний/1920–1925 рр./181 спр.

1033/ф. Р-335/Артемівський окружний комітет Червоного Хреста, 
м. Артемівськ/Циркуляри укруправління Червоного Хреста, протоколи 
засідань комітету Червоного Хреста, акти ревізії управлінь, листування з 
амбулаторіями, рахунково-фінансові справи/1925–1930 рр./241 спр.

1034/ф. Р-336/Артемівська контора тресту хімвугілля державних 
комбінованих хімічних кам’яновугільних підприємств, м. Артемівськ 
Артемівського округу/секретаріат, торговельний відділ, бухгалтерія/1923–
1927 рр./359 спр.

1035/ф. Р-337/Донецький губернський відділ професійної спілки 
працівників зв’язку, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, відділи: 
організаційний, охорони праці, статистичний, тарифно-економічний, 
культвідділ/1920–1924 рр./187 спр.

1036/ф. Р-337/Артемівська районна контора Українського тютюно-
вого тресту, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, торговельно-
фінансовий відділ, бухгалтерія/1923–1929 рр./118 спр.

1037/ф. Р-338/Варваропільський багатокрамничний робітничий коо-
ператив “праця”, с. Варваропілля Донецької губернії/списки пайовиків 
кооперативу/1926 р./1 спр.

1038/ф. Р-338/Організаційне бюро Артемівського окружного від-
ділу професійної спілки медико-санітраних працівників сРсР (Артемівсь-
кий окружний відділ професійної спілки медично-санітарної праці, 
м. Артемівськ Артемівського округу)/секретаріат, відділи: організаційний, 
бухгалтерія, статистичний, культвідділ, тарифно-економічний/1925–
1930 рр./728 спр.

1039/ф. Р-339/Рудничний комітет професійної спілки гірників при 
Щербинівському рудоуправлінні, с. Щербинівка Артемівського округу/
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секретаріат, відділи: організаційний економіки праці, культвідділ, 
бухгалтерія/1917–1930 рр./245 спр.

1040/ф. Р-340/Артемівська окружна філія Всесоюзної професійної 
спілки працівників зв’язку (окрфілія зв’язку), м. Артемівськ Артемівського 
округу/секретаріат, відділи: організаційний, тарифно-економічний, фінан-
сова частина, ІТс/1925–1930 рр./212 спр.

1041/ф. Р-341/Артемівське районне відділення професійної спілки 
працівників зв’язку сРсР, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, 
відділи: тарифно-економічний відділ, організаційний, культвідділ/1923–
1925 рр./97 спр.

1042/ф. Р-341/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітар-
ної праці при Артемівському окружному відділі охорони здоров’я, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/Циркуляри і розпорядження окрпрофради/
1926 р./1 спр.

1043/ф. Р-344/Рудничний комітет професійної спілки гірників при 
Шевченківському соляному руднику Артемівського району Артемівського 
округу/протоколи засідань рудкому і загальних зборів членів профспілки, 
листування про культпросвітроботу, облік членів спілки, звітності і статис-
тичні зведення/1922–1924 рр./48 спр.

1044/ф. Р-345/Донецький губернський відділ професійної спілки 
працівників медично-санітарної праці, м. Артемівськ/секретаріат, відділи: 
організаційний, тарифно-економічний, охорони праці, культвідділ, бухгал-
терія/1920–1925 рр./240 спр.

1045/ф. Р-346/Рудничний комітет професійної спілки гірників при 
Володарському соляному руднику Артемівського району/протоколи рудкому 
і загальних зборів членів профспілки, протоколи технічних нарад, накази 
рудничного комітету, листування з охорони праці/1922–1926 рр./82 спр.

1046/ф. Р-346/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
народного харчування при Артемівському центральному готелі, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/протоколи виробничих нарад і розпоряджень 
окрвідділення профспілки Нархарч/1925–1927 рр./19 спр.

1047/ф. Р-347/Горлівський рудничний комітет професійної спілки 
гірників при руднику № 1, с. Горлівка петровського району Артемівського 
округу/секретаріат, відділи: тарифно-економічний, організаційний, охо-
рони праці, бухгалтерія/1922–1930 рр./315 спр.

1048/ф. Р-348/Рудничний комітет професійної спілки гірників при 
свердловському соляному руднику Артемівського району/Циркулярні 
розпорядження губвідділу гірників, листування з охорони праці і соцстра-
хування, протоколи засідань рудкому і КРК/1922–1924 рр./43 спр.

1049/ф. Р-349/лисичанський районний комітет професійної спілки 
гірників, с. лисичанськ Донецької губернії/протоколи загальних зборів 
членів спілки, списки членів спілки, протокольна книга розрахункової 
комісії, рахунково-фінансові справи спілки/1918–1921 рр./20 спр.

1050/ф. Р-350/попаснянський державний скляний завод “Червоний 
скляр”, с. попасна Артемівського округу/загальний відділ, комерційний, 
технічний, бухгалтерія/1924–1928 рр./193 спр.
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1051/ф. Р-350/Донецьке відділення українського державного будів-
ництва, м. Артемівськ Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
і накази управління Укрдержбуду, листування з вербування робітників, 
фінансове листування/1924–1925 рр./48 спр.

1052/ф. Р-352/заводський комітет професійної спілки хімічної про-
мисловості при попаснянському скляному заводі, с. попасна Артемівського 
округу/Книга протоколів заводського комітету/1920–1922 рр./1 спр.

1053/ф. Р-353/Костянтинівська друкарня видавництва “Український 
робітник”, м. Костянтинівка Артемівського округу/листування з заводами 
хімвугілля, звіт друкарні, протоколи засідань виробничої комісії, рахунково-
фінансові справи/1919–1928 рр./41 спр.

1054/ф. Р-353/Організаційне бюро Донецького губернського відділу 
профспілки працівників освіти, м. Артемівськ Донецької губернії* (До-
нецький губернський відділ професійної спілки працівників освіти, 
м. Артемівськ Донецької губернії)/секретаріат, відділи: організаційний, 
статистичний, тарифно-економічний, бухгалтерія, культвідділ/1920–
1925 рр./198 спр.

1055/ф. Р-354/Організаційне бюро Артемівського окружного відділу 
профспілки працівників освіти, м. Артемівськ Донецької губернії* 
(Артемівська окружна філія професійної спілки працівників освіти, м. Ар-
темівськ Артемівського округу)/секретаріат, відділи: статистичний, 
тарифно-економічний, організаційний, плановий, охорони праці, бухгал-
терія/1925–1930 рр./347 спр.

1056/ф. Р-355/Краматорський районний комітет профспілки радян-
ських торговельних службовців, м. Краматорськ Артемівського округу/
секретаріат, відділи: статистичний, організаційний, тарифно-економічний, 
фінансовий/1924–1930 рр./170 спр.

1057/ф. Р-356/лисичанське райвідділення профспілки працівників 
хімічної промисловості, м. лисичанськ Донецької губернії/секретаріат, 
тарифно-економічний відділ, культвідділ, бухгалтерія/1919–1923 рр./
112 спр.

1058/ф. Р-356/Часов-Ярські кар’єри порцеляни-тресту, с. Часів-Яр 
Артемівського району/листування з управлінням, Всеукраїнським трестом 
“порцелянфаянсскло”, листування з особового складу, рахунково-фінансові 
справи/1923–1927 рр./50 спр.

1059/ф. Р-357/Організаційне бюро Артемівського окружного відді-
лення профспілки робітників-шкіряників, м. Артемівськ Донецької губер-
нії* (Артемівська окружна філія профспілки шкіряників, м. Артемівськ 
Артемівського округу)/секретаріат, відділи: тарифно-економічний, статис-
тичний, культвідділ, бухгалтерія, плановий/1925–1930 рр./172 спр.

1060/ф. Р-357/Часов-Ярська група кар’єрів Всесоюзного синдикату 
силікатної промисловості, с. Часов-Яр Артемівського округу/Рахунково-
фінансові справи/1925–1927 рр./6 спр.

1061/ф. Р-358/Краматорський районний комітет профспілки робіт-
ників-металістів, с. Краматорськ Артемівського округу Донецької губернії/
секретаріат, відділи: тарифно-економічний, організаційний, культвідділ, 
бухгалтерія/1920–1925 рр./194 спр.
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1062/ф. Р-358/Борошномельний млин “Червона зірка” Артемівського 
окружного відділу місцевої промисловості, колонія Нью-Йорк залізнянсь-
кого району Артемівського округу/Циркуляри і розпорядження Артемів-
ського окрлистпрому, листування про особовий склад, звіти з переробки 
зерна, рахунково-фінансові справи/1926–1927 рр./99 спр.

1063/ф. Р-359/золото-Тошківський кущовий рудничний комітет 
профспілки гірників, с. Мар’ївка Бахмутського повіту Донецької губернії* 
(золото-Тошківський районний рудничий комітет профспілки гірників, 
с. Мар’ївка попаснянського району Артемівського округу)/секретаріат, 
тарифно-економічний відділ, оргвідділ, культвідділ, бухгалтерія/1921–
1928 рр./331 спр.

1064/ф. Р-360/лисичанський районний комітет профспілки гірників 
сРсР (Райком гірників), с. лисичанськ Артемівського округу/секретаріат, 
відділи: організаційний, тарифний, статистичний, бухгалтерія/1921–
1930 рр./640 спр.

1065/ф. Р-361/Бахмутський соляний районний комітет профспілки 
гірників, с. Карла лібкнехта Бахмутського повіту Донецької губернії/секре-
таріат, відділи: організаційний, тарифний, статистичний, відділ охорони 
праці, ІТс, бухгалтерія/1920–1930 рр./428 спр.

1066/ф. Р-363/Рудничний комітет профспілки гірників при соляному 
руднику імені Карла лібкнехта Артемівського району/протоколи рудкому і 
загальних зборів членів спілки, листування з рудоуправліннями, листування 
з охорони праці і культроботи/1922–1923 рр./30 спр.

1067/ф. Р-364/Народний суд 7-ї дільниці, м. Маріуполь Донецької 
губернії/Цивільні справи/1922 р./215 спр.

1068/ф. Р-364/петровський районний комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців сРсР, с. Микитівка Артемівскього округу/
секретаріат, культурно-просвітницький, тарифно-економічний відділи, бух-
галтерія/1925–1930 рр./226 спр.

1069/ф. Р-365/попаснянське райвідділення профспілки радторгслуж-
бовців* (попаснянський об’єднаний комітет профспілки радторгслуж-
бовців) (попаснянський райміськом профспілки радторгслужбовців) 
(попаснянський райком профспілки радторгслужбовців, с. попасна Арте-
мівського округу)/протоколи райкому, циркуляри губвідділу, статистичні 
матеріали. протоколи засідань культкомісії, рахунково-фінансові справи/1923–
1930 рр./92 спр.

1070/ф. Р-365/Народний суд 10-ї дільниці, м. Маріуполь Маріуполь-
ського повіту Донецької губернії/Цивільні та кримінальні справи/1922–
1923 рр./100 спр.

1071/ф. Р-367/Організаційне бюро Артемівського окружного відділу 
профспілки радянських торговельних службовців, м. Артемівськ Донець-
кої губернії* (Артемівський окружний відділ профспілки радянських  
торговельних службовців, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, 
відділи: статистичний, тарифно-економічний, організаційний, охорони 
праці, культвідділ, бухгалтерія/1925–1930 рр./433 спр.

1072/ф. Р-369/слов’янське районне відділення профспілки радторг-
службовців (слов’янський районний комітет профспілки радянських 
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торговельних службовців м. слов’янськ Артемівського округу/секре-
таріат тарифний відділ, бухгалтерія/1920–1930 рр./203 спр.

1073/ф. Р -369/Народний суд 4-ї дільниці Костянтинівського району 
Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1922 рр./1451 спр.

1074/ф. Р-370/Організаційне бюро Артемівського окружного відді-
лення профспілки сільськогосподарських і лісових працівників, м. Арте-
мівськ* (Артемівський окружний відділ профспілки сільськогосподарсь-
ких і лісових робітників, м. Артемівськ Артемівського округу)/секрета-
ріат, відділи: організаційний, культурно-просвітницький, статистичний, 
тарифно-економічний, ІТс, охорони праці, бухгалтерія/1924–1930 рр./
668 спр.

1075/ф. Р-371/Донецький районний комітет профспілки робітників-
металістів, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, відділи: орга-
нізаційний, статистичний тарифно-економічний, охорони праці, бухгал-
терія/1920–1925 рр./221 спр.

1076/ф. Р-372/лисичанський районний комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців сРсР (Райком радторгслужбовців), м. ли-
сичанськ Артемівського округу/секретаріат, тарифно-економічний відділ,  
культурно-просвітницький відділ, фінансовий відділ/1925–1930 рр./
297 спр.

1077/ф. Р-372/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському суді, м. Артемівськ 
Донецької губернії/Циркуляри губвідділу радторгслужбовців, протоколи 
засідань МК і загальних зборів членів спілки, списки членів спілки/1923–
1925 рр./32 спр.

1078/ф Р-373/Народний суд 5-ї дільниці, с. Верхнє лисичанського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1922 рр./394 спр.

1079/ф. Р-373/Артемівський районний комітет профспілки робіт-
ників-металістів, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, відділи: 
організаційний, культвідділ, статистичний, тарифний, плановий, охорони 
праці, бухгалтерія/1925–1930 рр./420 спр.

1080/ф. Р-374/Гришинський районний комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців сРсР, м. Гришине Артемівського округу/
секретаріат, відділи: тарифно-економічний, статистичний, бухгалте-
рія/1922–1930 рр./340 спр.

1081/ф. Р-374/Народний суд 4-ї дільниці, с. попасна попаснянського 
району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи, книги і 
наряди/1920–1924 рр./2267 спр.

1082/ф. Р-375/Народний суд 5-ї дільниці м. слов’янська слов’янсь-
кого району Донецької губернії/Кримінальні справи, цивільні справи/1922–
1925 рр./2993 спр. 

1083/ф. Р-375/заводський комітет профспілки працівників хімічної 
промисловості при Єнакіївському коксобензольному заводі, м. Єнакієве 
Єнакіївського району/протоколи засідань президії, заводського комітету, 
загальних зборів членів спілки, фінансове листування/1922–1923 рр./
26 спр.

1084/ф. Р-376/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків комунальних підприємств, м. Артемівськ Донецької губернії/Цирку-
ляри Донгубвідділу спілки комунальників і губсоцзабезпечення, про-
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токоли КРК, листування з губвідділом комунальників і місцевих уста-
нов/1922–1925 рр./16 спр.

1085/ф. Р-376/Народний суд 16-ї дільниці, с. лиман лиманського райо-
ну Донецької губернії/Цивільні справи канцелярські книги й алфавіти/1922–
1923 рр./853 спр.

1086/ф. Р-377/Народний суд 4-ї дільниці, с. лиман лиманського району 
Донецької губернії/Цивільні справи/1921 р./620 спр.

1087/ф. Р-377/Артемівський окружний відділ спілки працівників 
комунальних підприємств/Відділи: загального листування, звітно-
фінансовий/1925–1930 рр./217 спр.

1088/ф. Р-378/Донецький губернський відділ спілки працівників 
мистецтва/Відділ загального листування (секретаріат), особового складу, 
рахунково-фінансовий, організаційний, культурно-побутовий/1920–1925 рр./
102 спр.

1089/ф.Р-379/Народний суд 3-ї дільниці, с. Гришине Гришинського 
повіту Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920–1921 рр./
431 спр.

1090/ф. Р-379/Організаційне бюро Артемівського окружного відді-
лення профспілки працівників мистецтва сРсР, м. Артемівськ Донецької 
губернії* (Артемівська окружна філія профспілки працівників мистец-
тва, м. Артемівськ Артемівського округу)/секретаріат, фінансова частина, 
відділи: тарифно-економічний, статистичний, охорони праці, культурно-
просвітній, організаційний/1925–1930 рр./212 спр.

1091/ф. Р-380/Донецький губернський відділ профспілки праців-
ників народного харчування і гуртожитків сРсР, м. Артемівськ/секре-
таріат, відділи: тарифно-економічний, організаційний, культвідділ, бухгал-
терія/1924–1925 рр./124 спр.

1092/ф. Р-381/Костянтинівське районне податкове бюро, с. Костян-
тинівка Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази по Донгубпродкому 
й повітпродкому, листування з установами про особовий склад подат-
кбюро/1922–1923 рр./10 спр.

1093/ф. Р-381/Організаційне бюро Артемівського окружного відді-
лення профспілки працівників народного харчування і гуртожитків* 
(Артемівська окружна філія профспілки народного харчування і гуртожи-
тків, м. Артемівськ)/секретаріат, фінансова частина, відділи: культурно-
просвітницький, охорони праці, тарифно-економічний, організаційний, 
статистичний/1925–1930 рр./ 417 спр.

1094/ф. Р-382/Управління сільським господарством тресту хімічної 
промисловості, с. Миколаївка Артемівського округу/секретаріат, бухгал-
терія/1921–1927 рр./209 спр.

1095/ф. Р-382/Артемівська окружна спілка кустарно-промислових 
кооперативів, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, від-
діли: організаційний, торговельний, культурно-просвітницький, бухгал-
терія/1926–1930 рр./797 спр.

1096/ф. Р-383/Рудничний комітет профспілки гірників при руднику 
“Червоний профінтерн”, м. Єнакієве Артемівського округу/протоколи 
рудкому і РКК, циркуляри ВУКА профспілки гірників, рахунково-фінансові 
справи/1925–1929 рр./85 спр.
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1097/ф. Р-383/Радянське господарство “степова” тресту хімічної 
і вугільної промисловості, с. Миколаївка Комишеваського району Арте-
мівського округу/Циркуляри і розпорядження тресту, відомості про хід 
польових робіт, проектно-здавальні акти, рахунково-фінансові справи, 
листування з трестом і державними установами/1922–1927 рр./79 спр.

1098/ф. Р-384/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків, місцевого транспорту, м. Артемівськ Донецької губернії/протоколи 
Вспс і окрвідділення, листування з МК і Вспс, статистичні відомості/
1924 р./7 спр.

1099/ф. Р-384/Радянське господарство “спірна” тресту хімічної і 
вугільної промисловості, с. Миколаївка Артемівського округу/Циркуляри 
і розпорядження управління сільського господарства, звіти, рахунково-
фінансові справи/1922–1927 рр./111 спр.

1100/ф. Р-385/Артемівська окружна філія профспілки працівників 
місцевого транспорту, м. Артемівськ/секретаріат, відділи: організаційний, 
культурно-просвітницький, тарифно-економічний, статистичний, охорони 
праці, бухгалтерія/1925–1930 рр./186 спр.

1101/ф. Р-385/Радянське господарство “Хлібна” тресту хімічної і 
вугільної промисловості, с. Миколаївка Комишеваського району Арте-
мівського округу/Циркулярні розпорядження управління радянського 
господарства, інструкції з бухгалтерії, рахунково-фінансові справи/1922–
1927 рр./106 спр.

1102/ф. Р-386/Калинінський рудничний комітет профспілки гірників 
при руднику імені Калініна, с. Калинівка петровського району Артемів-
ського округу/секретаріат, відділи: організаційний, тарифно-економічний, 
культурно-просвітній, бухгалтерія/1917–1928 рр./89 спр.

1103/ф. Р-386/Радянське господарство “Меловах” державного тресту 
хімічної і вугільної промисловості, с. Богданівка Артемівського округу/
Циркуляри і розпорядження з\г управління, акти перевірки інвентаря, 
рахунково-фінансові справи/1923–1924 рр./28 спр.

1104/ф. Р-387/Об’єднаний рудничний комітет профспілки робітників 
та службовців хімічної промисловості, станція Несвитевахо Несвитевичного 
підрайону Артемівського округу/секретаріат, оргвідділ, бухгалтерія/1923–
1926 рр./94 спр.

1105/ф. Р-388/скольківський шахтний комітет профспілки гірників, 
м. лисичанськ лисичанського району Артемівського округу/секретаріат, 
відділи: організаційний, тарифно-економічний, культурно-просвітницький, 
бухгалтерія/1922–1930 рр./50 спр.

1106/ф. Р-388/Горлівська кустарно-промислова артіль пекарів “Черво-
ний пекар”, м. Горлівка Артемівського округу/протоколи загальних зборів 
членів артілі, списки членів артілі, рахунково-фінансові справи/1928–
1930 рр./27 спр.

1107/ф. Р-389/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при Донецькому губернському суді, м. Артемівськ Донецької 
губернії/Циркуляри губвідділу радторгслужбовців, протоколи засідань МК і 
загальних зборів членів спілки, списки членів спілки/1923–1925 рр./32 спр.
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1108/ф. Р-389/Дробишевська кустарно-промислова кооперативна 
артіль борошномелів “прогрес”, с. Дробишеве лиманського району Арте-
мівського округу/Анкети членів артілі, протоколи загальних зборів членів, 
місячні і річні звіти, рахунково-фінансові справи/1926–1929 рр./16 спр.

1109/ф. Р-390/Місцевий комітет профспілки радянських торго-
вельних службовців при Артемівському окружному суді/Циркуляри і 
розпорядження окрвідділу спілки, протоколи загальних зборів членів 
спілки і засідань МК, списки співробітників окрсуду, рахунково-фінансові 
справи/1925–1927 рр./26 спр.

1110/ф. Р-390/слов’янська продуктивно-кооперативна артіль з виго-
товлення і ремонту терезів “Весотруд”, м. слов’янськ Артемівського округу/
Договори, листування, протоколи ліквідкому, загальних зборів, фінансове 
листування/1929–1930 рр./68 спр.

1111/ф. Р-391/Артемівська кустарно-промислова артіль “Металіст” з 
проводки і ремонту пароводяного опалення, м. Артемівськ Артемівського 
округу/протоколи загальних зборів членів артілі, особові справи членів 
артілі, рахунково-фінансові справи/1926–1928 рр./11 спр.

1112/ф. Р-391/Микитівський місцевий комітет профспілки праців-
ників народного харчування і гуртожитків сРсР, с. Микитівка петрів-
ського району Артемівського округу/Циркуляри окрпрофвідділення, 
протоколи МК РКК і загальних зборів членів спілки, фінансові звіти, 
листування МК з окрпрофвідділенням/1925–1930 рр./45 спр.

1113/ф. Р-392/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському пайовому товаристві роздрібної 
торгівлі “ларьок”, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні роз-
порядження окрвідділення спілки радторгслужбовців, бюлетені ЦК 
радторгслужбовців, протоколи загальних зборів членів спілки і ви-
робничих нарад, звіти про роботу МК, акти обстеження ревізійної 
комісії, протоколи КРК і КВД/1924–1926 рр./60 спр.

1114/ф. Р-392/Кустарно-промислова продуктивно-кооперативна ар-
тіль цементобетонного виробництва “Цемент”, м. слов’янськ Артемівсь 
кого округу/протоколи загальних зборів, анкети членів, устав, матеріальна 
книга/1927–1928 рр./5 спр.

1115/ф. Р-393/Рудничний комітет № 1 профспілки гірників при ли-
сичанському руднику, м. лисичанськ Артемівського округу/протоколи 
загальних зборів і президії шахткому, протоколи культкомісій, плани робіт 
шахткому, книга з обліку членських внесків/1925–1927 рр./38 спр.

1116/ф. Р-393/Микитівська виробничо-кооперативна артіль “піо-
нер”, станція Микитівка Горлівського району Артемівського округу/прото-
коли засідання правління артілі, місячні звіти правління артілі, рахунково-
фінансові справи/1927–1928 рр./11 спр.

1117/ф. Р-394/Єнакіївська кустарно-промислова кооперативна артіль 
шевців “Кустар”, м. Єнакієве Єнакіївського району Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові справи/1927–
1928 рр./4 спр.

1118/ф. Р-394/Рудничний комітет профспілки гірників при руднику 
імені Клари Цеткін лисичанського району Артемівського округу/прото-
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коли виробничих нарад і загальних зборів членів спілки, листування з 
рудкомами, протоколи РНК, каси взаємодопомоги/1924–1926 рр./45 спр.

1119/ф. Р-395/слов’янська кустарно-промислова артіль “Шкірпром”, 
м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу/протоколи за-
гальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові справи/1927–1929 рр./
13 спр.

1120/ф. Р-395/Рудничний комітет № 3 професійної спілки гірників 
при Єнакіївському руднику лисичанського району Артемівського округу/
Книга протоколів рудкому, протоколи культнарад і конференцій, заяви 
членів каси взаємодопомоги, рахунково-фінансові справи/1924–1927 рр./
26 спр.

1121/ф. Р-396/Рудничний комітет № 7 профспілки гірників при руд-
нику “Корунд” лисичанського району Артемівського округу/протоколи 
виробничих нарад і загальних зборів, протоколи цехових зборів і 
культкомісій, звіти про сплату членських внесків/1925–1927 рр./24 спр.

1122/ф. Р-397/Рудничний комітет профспілки гірників при руднику 
№ 4 імені Титова лисичанського району Артемівського округу/протоколи 
виробничих нарад і загальних зборів членів спілки, протоколи КВД і 
РКК/1924–1927 рр./37 спр.

1123/ф. Р-398/Рудничний комітет № 5 профспілки гірників при руд-
нику імені Крупської лисичанського району Артемівського округу/про-
токоли виробничих нарад і загальних зборів членів спілки, заяви робітни-
ків у КРК, повідомлення про нещасні випадки/1925–1927 рр./15 спр.

1124/ф. Р-398/Краматорська кустарно-промислова кооперативна ар-
тіль з виробництва ковбасних виробів “Червоний  ковбасник”, м. Крама-
торськ Артемівського округу/Циркулярні розпорядження кустпромспілки, 
рахунково-фінансові справи, листування з кустпромспілкам/1928–1930 рр./
22 спр.

1125/ф. Р-399/лисичанська кустарно-промислова будівельна артіль 
“Донбуд”, м. лисичанськ Артемівського округу/протоколи правління артілі 
і загальних зборів членів артілі, книга різних осіб і установ/1928–1929 рр./
2 спр.

1126/ф. Р-399/Рудничний комітет № 6 профспілки гірників при 
руднику імені Мельникова лисичанського району Артемівського округу/
протоколи рудкому і загальних зборів членів спілки, протоколи РКІ і каси 
взаємодопомоги/1925–1927 рр./12 спр.

1127/ф. Р-400/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків швейної промисловості сРсР, м. Артемівськ Донецької губернії/сек-
ретаріат, відділ: тарифно-економічний, організаційний, фінансовий/1921–
1925 рр./99 спр.

1128/ф. Р-400/Артемівська промислова артіль лимарів, м. Артемівськ 
сталінської області/Книга матеріалів сировини, касова книга, касові орде-
ри, головна книга/1926–1928 рр./3 спр.

1129/ф. Р-401/Микитівська продуктивно-кооперативна артіль кравців 
“перемога”, станція Микитівка Горлівського району Артемівського округу/
списки особового складу членів артілі, листування з державними уста-
новами, акти ревізії артілі/1927–1928 рр./7 спр.
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1130/ф. Р-401/Дебальцівський місцевий комітет профспілки народ-
ного харчування, с. Дебальцево Артемівського округу/Циркуляри і 
бюлетені АОспс, протоколи МК і РКК, фінансові звіти МК, листування з 
Артемівським профвідділенням/1925–1930 рр./60 спр.

1131/ф. Р-402/суровська кустарно-промислова артіль милобойного 
виробництва, станція Дружківка Костянтинівського району Артемівського 
округу/Циркулярні розпорядження кустпромспілки, звітні доповіді про 
роботу артілі, листування з кустпромспілкам/1927–1929 рр./17 спр.

1132/ф. Р-402/заводський комітет профспілки працівників хімічної 
промисловості при содовому заводі імені леніна, станція переїздна 
лисичанського повіту/секретаріат, організаційний відділ, культвідділ, 
бухгалтерія/1917–1926 рр./56 спр.

1133/ф. Р-403/Артемівське окружне правління авіахіму/Відділ загаль-
ного листування/1925–1928 рр./81 спр.

1134/ф. Р-403/Артемівська окружна рада товариства сприяння обо-
роні й авіахімічному будівництву сРсР, м. Артемівськ Артемівського 
округу/Циркуляри Всеукраїнської ради й окрради, акти обстеження райрад, 
звіти Всеукраїнської ради, матеріали особового складу окрправління, облік 
членів авіахіму/1928–1930 рр./80 спр.

1135/ф. Р-403/Щербинівська кустарно-промислова артіль “селян-
ський борошник”, с. Щербинівка Костянтинівського району Артемівського 
округу/Рахунково-фінансові справи, книга протоколів засідання правління 
артілі/1926–1928 рр./7 спр.

1136/ф. Р-404/заводський комітет профспілки металістів при фе-
нольному заводі ім. петровського, с. Нью-Йорк Артемівського округу/
Циркулярні розпорядження й інструкції Артемівського окрвідділення 
металістів, протоколи КВД і РКК, списки особового складу заводу 
ім. петровського/1917–1923 рр./43 спр.

1137/ф. Р-404/Дружківський пункт першого Українського товариства 
“Навантаження”, с. Дружківка Артемівського округу/Циркуляри й інструк-
ції зі звітності Артемівської агенції “Навантаження”, акти обстеження 
Дружківського пункту/1925–1926 рр./6 спр.

1138/ф. Р-405/луганський дільничний комітет профспілки залізнич-
них транспортників, станція луганськ/Накази і розпорядження дорпроф-
соту, протоколи з’їзду дорпрфсоту і загальних зборів членів спілки, особові 
справи членів спілки/1920–1929 рр./102 спр.

1139/ф. Р-405/Артемівське товариство взаємного кредиту, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/протоколи бюро КВД, звіти про роботу 
Артемівського товариства, рахунково-фінансові справи/1925–1929 рр./
126 спр.

1140/ф. Р-406/Народний суд 1-ї дільниці, м. лисичанськ лисичансь-
кого району Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1923–1925 рр./
4154 спр.

1141/ф. Р-406/слов’янське дільничне відділення профспілки залізни-
чників при станції слов’янськ Донецьких залізниць/Накази, протоколи 
загальних зборів членів спілки, листування з Укрпрофсотом, рахунково-
фінансові справи/1920–1929 рр./82 спр.
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1142/ф. Р-407/Дільничне відділення профспілки залізничників при 
станції Дебальцево Донецьких залізниць/протоколи виробничих комісій, 
листування з управлінням доріг, протоколи загальних зборів народних 
бригад і РКК, особові справи членів спілки/1920–1929 рр./36 спр.

1143/ф. Р-407/Народний суд 1-ї дільниці лисичанського району (по-
віту), с. лисичанськ Донецької губернії УсРР/Карні і цивільні справи/1920–
1921 рр./1518 спр.

1144/ф. Р-408/Донецький сільськогосподарський банк, м. Артемівськ 
Артемівського округу/секретаріат, бухгалтерія/1923–1928 рр./979 спр.

1145/ф. Р-408/Народний суд 13-ї дільниці, м. слов’янськ слов’янсь-
кого району Артемівського округу Донецької губернії/Цивільні і кримі-
нальні справи/1923–1925 рр./4093 спр.

1146/ф. Р-409/Народний суд 11-ї дільниці, с. сергіївка сергіївського 
району Артемівського округу Донецької губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1923–1925 рр./1157 спр.

1147/ф. Р-409/лиманське дільничне відділення профспілки залізни-
чників, станція лиман Донецьких залізниць/протоколи загальних зборів 
членів спілки, звіти місцевкомів, листування з профуповноваженими/1926–
1927 рр./26 спр.

1148/ф. Р-410/Народний суд 6-ї дільниці, с. лисичанськ Бахмутського 
повіту Донецької губернії/Цивільні справи/1922 р./261 спр.

1149/ф. Р-410/залізнянський районний комітет профспілки радян-
ських торговельних службовців сРсР, с. залізне Артемівського округу 
сРсР/секретаріат, відділи: статистичний, фінансовий, організаційний, 
тарифний, культвідділ/1925–1930 рр./96 спр.

1150/ф. Р-411/Народний слідчий 6-ї дільниці с. сергіївка сергіївсь-
кого району Артемівського округу Донецької губернії/Книги для запису 
речових доказів, акти ревізії камери нарслідчого 6-ї дільниці/1925 р./
13 спр.

1151/ф. Р-411/Організаційне бюро Артемівського окружного відділу 
профспілки працівників швейної промисловості сРсР м. Артемівськ* 
(Артемівська окружна філія швейників, м. Артемівськ)/секретаріат, відділи: 
організаційний, тарифний, фінансовий, культвідділ/1925–1928 рр./44 спр.

1152/ф. Р-412/Артемівська технічна контора тракторної бази україн-
ського автотранспортного торговельно-промислового акціонерного това-
риства, м. Артемівськ/Циркуляри і розпорядження Укравтотрансторгу, 
листування з машинно-тракторними товариствами з постачання запасних 
частин, рахунково-фінансові справи/1925–1926 рр./66 спр.

1153/ф. Р-412/Єнакіївський районний секретаріат профспілок, м. Єна-
кієве Єнакіївського району Артемівського округу/Циркуляри й інструкції 
Вспс, протоколи засідань РКК і загальних зборів членів спілки, листуван-
ня з профуповноваженими, протоколи райпрофради, статистичні і фінансо-
ві звіти/1925–1926 рр./34 спр.

1154/ф. Р-413/петровський районний комітет профспілки будівель-
ників, с. Микитівка Артемівського округу/протоколи засідання ІТс, 
циркулярні розпорядження ЦК профспілок, протоколи КВД і РКК, фінансові 
звіти по райкому/1926 р./28 спр.
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1155/ф. Р-415/Місцевий комітет профспілки гірників при управлінні 
Донецького державного комітету вугільного тресту, м. Артемівськ Арте-
мівського округу/секретаріат, відділи: тарифно-економічний, культвідділ, 
бухгалтерія/1927–1932 рр./67 спр.

1156/ф. Р-416/Щербинівський місцевий комітет профспілки радян-
ських торговельних службовців при Щербинівському робітничому 
кооперативі, Щербинівський рудник залізнянського району Артемівського 
округу/списки співробітників Щербинівського ЦРК, листування з тариф-
них питань з райкомом спілки, протоколи засідання РКК, фінансові зві-
ти/1925–1929 рр./13 спр.

1157/ф. Р-416/заводський комітет профспілки металістів при 
фенольному заводі ім. петровського, с. Нью-Йорк Артемівського округу/
Циркулярні розпорядження й інструкції Артемівського окрвідділення мета-
лістів, протоколи КВД і РКК, списки особового складу заводу ім. петров-
ського/1917–1923 рр./43 спр.

1158/ф. Р-417/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців сРсР, с. Горлівка Артемівського округу/протоколи, листу-
вання, заяви членів спілки, директиви вищих організацій/1926–1927 рр./
18 спр.

1159/ф. Р-418/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському фінансовому відділі, м. Ар-
темівськ/Циркуляри і розпорядження губвідділу профспілки, протоколи 
загальних зборів членів спілки і засідань МК, акти обстежень МК/1924–
1925 рр./35 спр.

1160/ф. Р-419/Артемівський районний комітет профспілки праців-
ників землі і лісу, м. Артемівськ Артемівського району Артемівського 
округу/секретаріат, тарифно-економічний відділ, бухгалтерія/1923–
1928 рр./55 спр.

1161/ф. Р-420/Місцевий комітет профспілки працівників медично-
санітарної праці при Горлівській робітничій лікарні, селище Горл івка 
Артемівського округу/протоколи зборів членів спілки й уповноваженого 
по Кіровському району/1925 р./7 спр.

1162/ф. Р-420/Артемівський районний комітет профспілки будівель-
ників, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, культвідділ, органі-
заційний відділ, бухгалтерія/1926–1931 рр./104 спр.

1163/ф. Р-421/Микитівський шахтний комітет профспілки гірників, 
с. Микитівка петровського району Артемівського округу/звіти шахтного 
комітету, рахунково-фінансові справи/1922–1924 рр./15 спр.

1164/ф. Р-421/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при сільськогосподарському банку/протоколи загальних 
зборів членів спілки і засідань МК, рахунково-фінансові справи/1925–
1929 рр./22 спр.

1165/ф. Р-422/Гришинська агенція українського кооперативного банку, 
с. Гришине Артемівського округу/протоколи засідань правління агенції, 
річні звіти, рахунково-фінансові справи/1924–1927 рр./75 спр.

1166/ф. Р-423/Костянтинівська агенція всеукраїнського кооператив-
ного банку, с. Костянтинівка Артемівського округу/листування з правлінням 
Українбанку, річні звіти, рахунково-фінансові справи/1924–1927 рр./16 спр.



 Державний архів Донецької області

3�3

1167/ф. Р-424/лисичанська каса Всеукраїнського кооперативного 
банку, с. Верхнє лисичанського району Артемівського округу/Рахунково-
фінансові справи/1923–1927 рр./39 спр.

1168/ф. Р-424/слов’янський районний секретаріат професійних спі-
лок, м. слов’янськ Артемівського округу/Відділи: секретаріат, тарифно-
економічний, організаційний, бухгалтерія/1920–1926 рр./72 спр.

1169/ф. Р-426/Костянтинівський районний секретаріат профспілок, 
м. Костянтинівка Артемівського округу/листування з завкомами і робоч-
комами, звіти про роботу зК і МК, циркуляри Артемівського окружної 
Оспс, протоколи пленуму райсекретаріату/1920–1925 рр./31 спр.

1170/ф. Р-426/Донецька губернська рада народного господарства 
(Донецгубраднаргосп)/промисловий відділ, фінансовий відділ/1920–
1923 рр./868 спр.

1171/ф. Р-427/Артемівська окружна судово-земельна комісія, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/судово-земельні справи/1923–1928 рр./
2312 спр.

1172/ф. Р-427/Маріупольський повітовий кустарно-промисловий від-
діл Донецької губернської ради народного господарства, м. Маріуполь 
Донецької губернії/Рахунково-фінансові документи/1922 р./1 спр.

1173/ф. Р-428/Шахта Возжиха Щербинівського рудоуправління, с. Ще-
рбинівка Артемівського округу/протоколи загальних зборів й інструкції 
Щербинівського рудоуправління, приймально-здавальні акти, рахунково-
фінансові справи/1925–1927 рр./27 спр.

1174/ф. Р-429/попаснянський робітничий комітет профспілки сіль-
ськогосподарських і лісових працівників сРсР (Райком Усеробітземліса), 
с. попасна Артемівського округу/секретаріат, відділи: тарифний, фінан-
совий/1923–1928 рр./136 спр.

1175/ф. Р-430/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькій губернській раді народного господарства, 
м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/листування з губвід-
ділом спілки, заяви членів спілки в касу взаємодопомоги про видачу 
позичок/1922–1923 рр./2 спр.

1176/ф. Р-430/Часів-Ярське відділення українського тресту промис-
лового будівництва, с. Часів-Яр Артемівського району Донецької губернії/
звіти про роботу відділення, меморіальні, касові ордери, книга наказів 
відділення/1930 р./108 спр.

1177/ф. Р-431/Амвросієвське відділення Донецького державного бу-
дівництва, станція Амвросіївка/Накази і циркуляри Донецькбуд відділу, 
листування з Амвросієвським держцементним заводом, рахунково-
фінансові справи/1923–1925 рр./29 спр.

1178/ф. Р-431/Краматорське відділення тресту українського промис-
лового будівництва, м. Краматорськ Артемівського округу/листування з 
виконробами, звіти бухгалтерські, ліквідні/1929–1930 рр./329 спр.

1179/ф. Р-432/Костянтино-Дмитрівське товариство взаємного креди-
ту, с. Дмитрівка Костянтинівського району Артемівського округу/прото-
коли загальних зборів членів товариства взаємного кредиту, протоколи 
ліквідкома, рахунково-фінансові справи/1923–1930 рр./92 спр.
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1180/ф. Р-432/Єнакіївське відділення тресту Українського проми-
слового будівництва, м. Єнакієве Єнакіївського району/Циркулярні роз-
порядження тресту, протоколи бюро ІТс, накази по відділенню, акти з 
прийому і здачі будівництва, рахунково-фінансові справи/1930–1932 рр./
490 спр.

1181/ф. Р-433/Артемівська окружна філія Всеукраїнського товарис-
тва “Друг дітей”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи президії 
окружної ради, циркуляри і розпорядження ЦК ДД, рахунково-фінансові 
справи/1927–1930 рр./113 спр.

1182/ф. Р-433/Амвросієвська районна контора Українського держав-
ного будівництва, с. Амвросіївка Донецької області/секретаріат, відділи: 
будівельний, постачання, бухгалтерія/1929–1932 рр./79 спр.

1183/ф. Р-434/Очеретинська районна контора Українського держав-
ного промислового будівництва, станція Очеретинське Очеретинського ра-
йону/Рахунково-фінансові справи/1929–1932 рр./24 спр.

1184/ф. Р-434/Донецький губернський комітет допомоги хворим і 
пораненим червоноармійцям, м. Артемівськ Донецької губернії/Циркуляри 
і розпорядження Всеукрцекомдпомоги, особові справи співробітників 
Донецькомдопомоги, фінансове листування/1923–1924 рр./15 спр.

1185/ф. Р-435/Гришинський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників, с. Гришине Артемівського округу/
секретаріат, тарифний відділ, культвідділ, бухгалтерія/1923–1928 рр./
72 спр.

1186/ф. Р-435/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському окружному суді, м. Артемівськ/Цирку-
ляри і розпорядження окрвідділу спілки, протоколи загальних зборів 
членів спілки і засідань МК, списки співробітників окрсуду, рахунково-
фінансові справи/1925–1927 рр./26 спр.

1187/ф. Р-436/Краматорський районний комітет профспілки сільсь-
когосподарських і лісових працівників сРсР, м. Краматорськ Артемівсько-
го округу/секретаріат, економічний відділ, бухгалтерія, статистичний від-
діл/1924–1928 рр./67 спр.

1188/ф. Р-436/Артемівський районний комітет профспілки праців-
ників землі і лісу, м. Артемівськ Артемівського району Артемівського 
округу/секретаріат, тарифно-економічний відділ, бухгалтерія/1923–1928 рр./
70 спр.

1189/ф. Р-437/Ново-Економічний районний комітет профспілки сіль-
ськогосподарських і лісових працівників (райком Всепрацьземлісу), с. Ново-
Економічне Артемівського округу/секретаріат, тарифно-економічний від-
діл, бухгалтерія/1923–1927 рр./49 спр.

1190/ф. Р-437/лисичанський районний комітет профспілки праців ни-
ків народного харчування, м. лисичанськ Артемівського округу/Циркуляри 
і розпорядження Донецького губернського і окрвідділів нархарчу, прото-
коли загальних зборів членів спілки, звіти і плани МК і окрвідділення/1925–
1930 рр./42 спр.
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1191/ф. Р-438/петровський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників, с. Микитівка Артемівського округу/
секретаріат, відділи: фінансовий, організаційний, культурно-освітній, 
статистичний/1924–1928 рр./70 спр.

1192/ф. Р-438/лиманська контора інспектора Харківського гірничо-
заводського комітету з регулювання перевезень гірничозаводських грузів, 
станція лиман лиманівського району Артемівського округу/Накази Хар-
ківського гірничозаводського комітету, листування з Харківським коміте-
том, циркулярні розпорядження комітету/1924–1929 рр./9 спр.

1193/ф. Р-439/слов’янське районне відділення профспілки праців-
ників сільського і лісового господарства, м. слов’янськ Донецької губер-
нії* (слов’янський райсекретаріат профспілки працівників сільського і 
лісового господарства м. слов’янськ Артемівського округу)/секретаріат, 
тарифно-економічний відділ, бухгалтерія/1920–1928 рр./135 спр.

1194/ф. Р-439/лиманський районний комітет профспілки працівни-
ків народного харчування, с. лиман Артемівського округу/Циркуляри і 
розпорядження окрвідділення, протоколи РКК, протоколи зборів членів 
спілки/1928–1930 рр./17 спр.

1195/ф. Р-440/Місцевий комітет профспілки радянських  торговель-
них службовців при окружному виконавчому комітеті м. Артемівська/прото-
коли загальних зборів членів спілки і засідань місцевкому і його комісій, 
акти з обстеження окрвиконкому/1923–1930 рр./37 спр.

1196/ф. Р-440/Костянтинівський районний комітет профспілки сіль-
ськогосподарських і лісових працівників (Райком Усеробітземліс), с. Кос-
тянтинівка Артемівського округу/секретаріат, тарифний відділ, культвідділ, 
статистичний відділ/1924–1928 рр./56 спр.

1197/ф. Р-441/Гришинська районна контора акціонерного товариства 
“село і техніка”, с. Гришине Бахмутського повіту Донецької губернії/Книги 
дебіторів і кредиторів товариства й інших осіб та установ/1923 р./2 спр.

1198/ф. Р-441/сергіївський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників (Райком Усеробітземліса), с. сергі-
ївка Артемівського округу Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження, 
протоколи і листування з Бахмутським відділенням профспілки/1923–
1925 рр./40 спр.

1199/ф. Р-442/Донецька губернська каса державного страхування, 
м. Бахмут Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія/1922–1925 рр./
631 спр.

1200/ф. Р-442/Артемівське відділення видавництва газети “проле-
тар”, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, інструкторський відділ, 
бухгалтерія/1925–1930 рр./64 спр.

1201/ф. Р-443/Артемівський окружний комітет незаможних селян, 
м. Артемівськ/секретаріат, організаційний відділ/1923–1930 рр./250 спр.

1202/ф. Р-443/Артемівська окружна каса державного страхування, 
м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи президії Оспс, цирку-
ляри і розпорядження вищих організацій, фінансові звіти/1925–1930 рр./
582 спр.
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1203/ф. Р-444/Артемівське окружне відділення текстильно-швейної 
промисловості, м. Артемівськ/секретаріат, інструкторський відділ, бухгал-
терія/1925–1928 рр./43 спр.

1204/ф. Р-444/Єнакіївський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників сРсР (Райком Усеробітземліс), 
м. Єнакієве Артемівського округу/секретаріат, тарифний відділ, фінансова 
частина/1925–1927 рр./37 спр.

1205/ф. Р-445/Артемівський окружний комітет допомоги дітям 
при Артемівському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ/Циркулярні роз-
порядження ЦКДД, протоколи засідання комітету/1925–1929 рр./20 спр.

1206/ф. Р-445/Олександрівський районний комітет профспілки 
сільськогосподарських і лісових працівників (Райком Всеробземлісу), 
с. Олександрівка Артемівського округу/секретаріат, тарифно-економічний 
відділ, фінансова частина/1923–1927 рр./63 спр.

1207/ф. Р-446/Артемівська окружна рада фізичної культури при 
окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Артемівськ УРсР/протоколи засідання ради, 
циркуляри і розпорядження окрради ФК, листування/1924–1930 рр./94 спр.

1208/ф. Р-447/Артемівський районний комітет незаможних селян, 
м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів 
райКНс і сільськКНс, циркуляри і розпорядження окрКНс, рахунково-
фінансові справи/1923–1930 рр./63 спр.

1209/ф. Р-448/лисичанський районний комітет профспілки сільсь-
когосподарських і лісових працівників (райком Усеробітземліса), м. лиси-
чанськ Артемівського округу/секретаріат, тарифний відділ, фінансова 
частина, статистичний відділ/1923–1927 рр./68 спр.

1210/ф. Р-448/лисичанське відділення текстильної і швейної проми-
словості, м. лисичанськ Артемівського округу/листування з Донецькою 
райконторою, рахунково-фінансові справи/1925 р./4 спр.

1211/ф. Р-449/Артемівський окружний плановий відділ при окруж-
ному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, м. Артемівськ/звіти окрплану, справи організаційного від-
ділу, обов’язкові постанови засідань президії окрвиконкому/1924–1930 рр./
533 спр.

1212/ф. Р-449/Криндичівське відділення текстильної і швейної про-
мисловості, с. Криндичівка сталінського округу/Циркулярні розпоряджен-
ня управління текстильної і швейної промисловості/1925 р./1 спр.

1213/ф. Р-450/лиманський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників, с. лиман Артемівського округу/сек-
ретаріат, тарифно-економічний відділ, фінансова частина/1924–1927 рр./
27 спр.

1214/ф. Р-451/залізнянський районний комітет профспілки сільсько-
господарських і лісових працівників сРсР (Райком Усеробітземліс), 
с. залізне Артемівського округу/секретаріат, тарифно-економічний відділ, 
бухгалтерія/1924–1927 рр./48 спр.

1215/ф. Р-451/Донецький губернський відділ соціального забезпе-
чення, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії/Відділи: 
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секретаріат, пенсійний, організаційний, рахунково-фінансовий/1920–
1925 рр./224 спр.

1216/ф. Р-453/Трудовий суд Артемівського округу (Трудсуд), м. Арте-
мівськ/Відділи: цивільний, карний/1924–1929 рр./8653 спр.

1217/ф. Р-453/Донецька контора акціонерного товариства з торгівлі 
хлібом та іншими сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”, 
м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, відділи: комерційний, 
юридичний, бухгалтерія/1922–1926 рр./793 спр.

1218/ф. Р-454/Артемівська міжрайонна контора спілки прокорму, 
м. Артемівськ Донецької області/Циркулярні розпорядження Всеукрпром-
корму з Укрпромкормом і рабкопами, рахунково-фінансові справи, мате-
ріали з підготовки кадрів, інструкції зі збуту корму, протоколи нарад 
уповноважених Укрпромкорму/1931–1932 рр./214 спр.

1219/ф. Р-455/Артемівський окружний відділ соціального забезпе-
чення (окрспілка) м. Артемівськ/секретаріат, відділи: пенсійний, рахунково-
фінансовий, статистичний, особового складу, бухгалтерія/1923–1930 рр./
639 спр.

1220/ф. Р-456/слов’янське повітове санітарне управління, м. сло-
в’янськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження Донгубсанупру, 
накази повітсанупру, звіти про роботу повітсанупру, списки службовців 
санупру/1920–1923 рр./108 спр.

1221/ф. Р-456/Фабрично-заводський комітет професійної спілки по-
ліграфічного виробництва при Артемівській друкарні, м. Артемівськ/
протоколи засідання КРК, листування з охорони праці/1924–1926 рр./
7 спр.

1222/ф. Р-457/Донецький губернський відділ соціального забезпе-
чення, м. Артемівськ Артемівського округу Донецької губернії/Відділи: 
секретаріат, пенсійний, організаційний, рахунково-фінансовий/1920–
1925 рр./224 спр.

1223/ф. Р-458/Горлівський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Горлівка Донецької 
губернії/посвідчення співробітників виконкому/1920–1921 рр./1 спр.

1224/ф. Р-459/Дебальцівське повітове санітарне управління, м. Деба-
льцево Донецької губернії/Накази по повітсанупру, циркулярні розпо-
рядження центру, листування з районами і губсанупром/1921–1922 рр./
43 спр.

1225/ф. Р-460/Місцевий комітет профспілки працівників медико-
санітарної праці при горлівській робітничій лікарні, с. Горлівка Артемівсь-
кого округу/протоколи зборів членів спілки уповноваженого по петров-
ському району/1925 р./7 спр.

1226/ф. Р-461/Бахмутське повітове санітарне управління, м. Бахмут 
Донецької губернії/Розпорядження Донгубсанупру, листування з різними 
лікувальними установами/1921–1922 рр./14 спр.

1227/ф. Р-462/Гришинське повітове санітарне управління Черво-
ного Хреста (Гришинський санупр), с. Гришине Донецької губернії/Цирку-
ляри і розпорядження центра, книга наказів санупру, протоколи загальних 
зборів і нарад співробітників санупру/1920–1922 рр./31 спр.
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1228/ф. Р-462/Донецький губернський відділ Всесоюзної профспілки 
будівельників, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, відділи: 
тарифно-економічний, бухгалтерія, постачання, організаційний, інформа-
ційний, культвідділ/1921–1925 рр./506 спр.

1229/ф. Р-463/Донецький губернський відділ профспілки працівни-
ків харчової і смакової промисловості, м. Артемівськ Донецької губернії/
секретаріат, відділи: тарифно-економічний, статистичний, культвідділ, 
бухгалтерія/1921–1925 рр./392 спр.

1230/ф. Р-464/Донецька контора українського пайового товариства 
роздрібної торгівлі “ларьок”, м. Артемівськ Донецької губернії/Циркулярні 
розпорядження Укрпайового товариства “ларьок”, розпорядження пайо-
вого товариства “ларьок”, листування з Донконторою пайового товариства 
“ларьок”, фінансові звіти/1923–1924 рр./91 спр.

1231/ф. Р-464/Управління уповноваженого Українського тресту на-
родного  харчування по Артемівському округу, м. Артемівськ Артемів-
ського району/секретаріат, культурно-освітній відділ, бухгалтерія/1924–
1929 рр./772 спр.

1232/ф. Р-465/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Калинінській промисловій міліції, с. петровського 
району Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів спілки, 
листування з петровським райкомом спілки радторгслужбовців/1926–
1927 рр./2 спр.

1233/ф. Р-465/Єнакіївське відділення пайового товариства роздрібної 
торгівлі “ларьок”, м. Єнакієве Артемівського округу/протоколи МК і РКК, 
листування з Артемівським товариством “ларьок”, рахунково-фінансові 
справи/1925–1927 рр./45 спр.

1234/ф. Р-466/Артемівський місцевий комітет профспілки працівни-
ків землі і лісу при Артемівському окружному земельному відділі, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів спі-
лки, протоколи засідань осередку МТДР, контрольна книга обліку членів 
спілки/1927–1928 рр./19 спр.

1235/ф. Р-466/Артемівська міжрайонна контора державного періо-
дичного видавництва України, м. Артемівськ/Циркуляри і розпорядження 
контори Українських періодичних видавництв, протоколи виробничих 
нарад контори, листування з ліквідкомом головної контори, рахунково-
фінансові справи/1928–1931 рр./82 спр.

1236/ф. Р-467/Горлівське відділення пайового товариства роздрібної 
торгівлі “ларьок”, м. Горлівка Артемівського округу/Циркуляри і розпо-
рядження окружного відділення пайового товариства “ларьок”, протоколи 
КРК, накази Горлівського відділення, списки особового складу Горлівського 
відділення/1924–1926 рр./73 спр.

1237/ф. Р-468/професійна уповноважена спілка будівельників на 
шахті “Ново-Чайкіно” Макіївського району сталінського округу* (Робітни-
чий комітет профспілки будівельників на шахті “Ново-Чайкіно” Макіївсь-
кого округу)/протоколи засідань робітників і загальних зборів, списки 
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членів спілки, матеріали з тарифно-економічної роботи, грошові доку-
менти/1924–1925 рр./17 спр.

1238/ф. Р-471/Артемівський окружний комітет боротьби з безробіт-
тям “Окркомборбез”, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, 
бухгалтерія/1925–1930 рр./618 спр.

1239/ф. Р-474/Артемівська окружна спілка працівників сільськогос-
подарських кредитних і кустарно-промислових кооперативів, м. Артемівськ 
Артемівського округу/секретаріат, бухгалтерія, юридичний відділ/1924–
1929 рр./1825 спр.

1240/ф. Р-474/Гришинський повітовий продовольчий комітет, 
с. Гришине Донецької губернії УРсР/секретаріат, бухгалтерія/1920–1922 
рр./97 спр.

1241/ф. Р-475/Донецька губернська рада народного господарства (До-
нецгубраднаргосп), м. Бахмут/Відділи: промисловий, фінансовий, загаль-
ний/1920–1923 рр./868 спр.

1242/ф. Р-476/Артемівська контора тресту Українського державного 
будівництва, м. Артемівськ Артемівського округу/Накази по конторі, цир-
кулярні розпорядження “Укрдержбуду”, акти з перевірки і здачі будівниц-
тва, листування з трестом і державними установами, рахунково-фінансові 
справи/1925–1926 рр./58 спр.

1243/ф. Р-477/Краматорська контора українського державного будів-
ництва, м. Краматорськ Артемівського округу/Накази, циркуляри управлінь 
Укрдержбуду, накази Донецького відділення Укрдержбуду, листування з 
губстатбюро, креслення Укрдержбуду/1924–1925 рр./41 спр.

1244/ф. Р-478/Уповноважений по Донецькій губернії Державної 
будівельної контори України з будівництва гуртожитків у Донбасі, 
с. Щербинівка Щербинівського району Артемівського округу Донецької 
губернії/Циркуляри і накази Укрконтори будівництва, протоколи КРК, 
листування з конторою і державними установами, статистичні відомості 
про будівництво в Донбасі/1923–1926 рр./55 спр.

1245/ф. Р-479/першотравнева контора українського державного бу-
дівництва, с. Варваропілля Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
Донецького відділення, протоколи РКК і робочкому, накази контори/1924–
1925 рр./21 спр.

1246/ф. Р-479/старобільска повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. старобільськ Донецької губернії/Книга наказів повітової РсІ, протоколи 
засідання президії виконкому/1920–1923 рр./509 спр.

1247/ф. Р-480/Ново-Економічний районний комітет профспілки ра-
дянських торговельних службовців сРсР (райком радторгслужбовців), 
с. Ново-Економічне Артемівського округу УРсР/Циркуляри і розпоряд-
ження вищих організацій, протоколи засідання райкому, загальне листу-
вання, бухгалтерія/1924–1930 рр./37 спр.

1248/ф. Р-480/Амвросієвське відділення Донецького державного будів-
ництва, станція Амвросіївка/Накази і циркуляри Донецькбудвідділу, лис-
тування з Амвросіївським держцементзаводом, рахунково-фінансові 
справи/1923–1925 рр./29 спр.
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1249/ф. Р-482/Донецька контора акціонерного товариства Україн-
ського повітряного сполучення, м. Артемівськ Артемівського округу/Цир-
куляри і розпорядження укрконтори “повітрошлях”, листування з конто-
рою “повітрошлях”, книга наказів контори “повітрошлях”/1924–1926 рр./
100 спр.

1250/ф. Р-483/Гришинський районний секретаріат профспілок, 
м. Гришине Гришинського району Артемівського округу/Відділи: секре-
таріат, тарифно-економічний, організаційний, бухгалтерія, культурно-
освітній/1925–1927 /71 спр.

1251/ф. Р-484/Артемівська окружна спілка сільськогосподарської 
зернової кооперації, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, заготі-
вельний відділ, бухгалтерія/1929–1930 рр./287 спр.

1252/ф. Р-485/Артемівське окружне відділення видавництва газет 
“правда” і “Біднота”, м. Артемівськ Артемівського округу/Відділи: секре-
таріат, організаційний, статистичний, бухгалтерія/1925–1930 рр./281 спр.

1253/ф. Р-487/Артемівська районна спілка споживчих товариств, 
м. Артемівськ Артемівського району/секретаріат, відділи: організаційний, 
постачання, бухгалтерія/1925–1931 рр./1497 спр.

1254/ф. Р-489/Артемівська контора тресту державних комбінованих 
хімічних кам’яновугільних підприємств “Хімпром”, м. Артемівськ/секре-
таріат, торговельний відділ, бухгалтерія/1923–1927 рр./356 спр.

1255/ф. Р-490/Артемівський пункт української контори з розведення 
худоби, м. Артемівськ Донецької області/листування ветлікарів, акти і 
відомості обліку худоби і корму, протоколи нарад працівників пункту, 
інструкції української контори скотарів, рахунково-фінансові справи, акти 
з обліку народжених телят/1930–1932 рр./88 спр.

1256/ф. Р-491/слов’янський пункт української державної контори 
з розведення худоби, м. слов’янськ слов’янського району/Книга наказів і 
розпоряджень контори і пункту, протоколи нарад при українській конторі 
скотарів, листування із земвідділом і радгоспами, матеріали ліквідкому 
пункту/1930–1931 рр./57 спр.

1257/ф. Р-492/слов’янські курси центрального інспектора праці при 
професійній технічній школі “Установка”, м. слов’янськ Артемівського 
округу/Інструкції Наркомпраці сРсР, протоколи засідання експертної  комі-
сії з випуску курсантів, рахунково-фінансові справи/1930–1931 рр./20 спр.

1258/ф. Р-493/Костянтинівська навчальна база Артемівського това-
риства “Установка” центрального інституту праці, м. Костянтинівка/
Циркулярні розпорядження наркомпраці сРсР, накази по Костянтинівській 
навчальній базі, документи з вербування студентів, особові справи студентів, 
рахунково-фінансові справи/1930–1931 рр./83 спр.

1259/ф. Р-494/слов’янський районний комітет боротьби з безро-
біттям, м. слов’янськ Артемівського округу/Циркуляри і розпоряження 
Артемівського окркомборбеза, протоколи РКК, фінансові звіти, протоколи 
загальних зборів/1925–1930 рр./136 спр.

1260/ф. Р-495/Артемівська комерційна агенція зі збуту вугілля До-
нецького державного кам’яновугільного тресту, м. Артемівськ Артемівсь-
кого округу/Накази і розпорядження Харківського торговельного відділу 
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Донвугілля, листування з рудоправліннями й агенцією Донвугілля, 
рахунково-фінансові справи/1926–1930 рр./115 спр.

1261/ф. Р-496/Костянтинівська контора української сільської коопе-
рації (Укрсількоопцентр), м. Костянтинівка Артемівського округу/секре-
таріат, бухгалтерія, інструкторський відділ/1929–1932 рр./47 спр.

1262/ф. Р-498/Артемівський окружний комітет Червоного Хреста, 
м. Артемівськ/Циркуляри укруправління Червоного Хреста, протоколи 
засідань комітету Червоного Хреста, акти ревізії управління, листування з 
амбулаторіями, рахунково-фінансові справи/1925–1930 рр./280 спр.

1263/ф. Р-499/Артемівська товарна біржа, м. Артемівськ Артемівсь-
кого округу/секретаріат, реєстраційне бюро, бухгалтерія/1924–1930 рр./
475 спр.

1264/ф. Р-500/Гришинська агенція Українського кооперативного ба-
нку, с. Гришине Артемівського округу/протоколи засідань правління аген-
ції, річні звіти, рахунково-фінансові справи/1924–1927 рр./70 спр.

1265/ф. Р-501/слов’янський повітової комітет допомоги голодуючим, 
м. слов’янськ Донецької губернії/протоколи засідань слов’янського 
комдопомоггола, матеріали зі скликання з’їздів і конференцій/1921–1922 рр./
28 спр.

1266/ф. Р-503/Костянтинівська агенція Всеукраїнського кооперати-
вного банку, с. Костянтинівка Артемівського округу/листування з прав-
лінням Українбанку, річні звіти, рахунково-фінансові справи/1924–
1927 рр./16 спр.

1267/ф. Р-504/Донецький губернський комітет допомоги голоду-
ючим, м. Артемівськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження 
ВУЦВК, протоколи засідання Донгубдопомоггола, рахунково-фінансові 
справи/1921–1926 рр./101 спр.

1268/ф. Р-505/слов’янська спілка сільськогосподарських коопера-
тивів, м. слов’янськ Бахмутського округу Донецької губернії/листування 
між сільськогосподарськими товариствами, книга рахунків різних осіб і 
установ, касова книга/1921–1926 рр./16 спр.

1269/ф. Р-506/Канцелярія Бахмутського єпископа Іоанікія, м. Бахмут 
Бахмутського повіту Донецької губернії/заяви священиків і призначення їх 
на службу до церков Бахмутського повіту/1921–1922 рр./2 спр.

1270/ф. Р-507/Рубіжнянське сільськогосподарське кооперативне то-
вариство, с. Рубіжне лисичанського району Артемівського округу/Книга 
протоколів товариства, листування про заготівлю зерна/1918–1927 рр./
5 спр. 

1271/ф. Р-508/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців, при окружному статистичному бюро, м. Артемівськ 
Артемівського округу/протоколи засідань місцевкому і загальних зборів 
членів спілки/1924–1930 рр./11 спр.

1272/ф. Р-509/залізнянське сільськогосподарське товариство, с. за-
лізне Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів товари-
ства/1924–1926 рр./1 спр.

1273/ф. Р-510/лисичанська каса Всеукраїнського кооперативного 
банку, с. Верхнє лисичанського району Артемівського округу/Рахунково-
фінансові справи/1923–1927 рр./39 спр.
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1274/ф. Р-510/Донецька губернська судово-земельна комісія, м. Ар-
темівськ Донецької губернії/скарги громадян/1923–1926 рр./283 спр.

1275/ф. Р-511/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському окружному відділі кредитспілки, 
м. Артемівськ/протоколи загальних зборів членів спілки і засідань МК, 
особові справи членів спілки, фінансові звіти/1928–1930 рр./14 спр.

1276/ф. Р-512/Артемівський окружний комітет допомоги хворим і 
пораненим червоноармійцям, м. Артемівськ Артемівського округу/про-
токоли засідань комітету допомоги, звітна доповідь окркомітету допо-
моги/1924–1926 рр./9 спр.

1277/ф. Р-513/залізнянський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів/листування з 
земельних питань, списки громадян 1903 р. народження, протоколи заліз-
нянського РВК/1921–1925 рр./22 спр.

1278/ф. Р-514/Єнакіївський районний відділ профспілки працівників 
харчової і смакової промисловості, м. Єнакієве Артемівського округу/
протоколи засідання правління райвідділу/1917–1921 рр./1 спр.

1279/ф. Р-516/Камишеваська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Комишеваха попаснянського району 
Артемівського округу/протоколи засідання Камишеваської сільради/
1929 р./1 спр. 

1280/ф. Р-517/сергіївський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сергіївка Бахмутського 
повіту/листування про сільгоспподаток/1924–1925 рр./1 спр.

1281/ф. Р-518/Народний суд 5-ї дільниці, с. Верхнє лисичанського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1922 рр./389 спр.

1282/ф. Р-519/Донецьке відділення Всеукраїнського торговельно-
промислового товариства “сприяння”, м. Артемівськ Донецької губернії/
листування з відділеннями й уповноваженими, рахунково-фінансові 
справи/1921–1922 рр./16 спр. 

1283/ф. Р-520/петровський районний відділ профспілки працівників 
народного харчування, с. Микитівка/Касова книга/1924–1925 рр./1 спр. 

1284/ф. Р-521/Харківське Всеукраїнське товариство державного 
страхування, м. Харків/Матеріали зі страхування будівель/1922–1926 рр./
540 спр.

1285/ф. Р-522/петровський районний комітет профспілки медико-
санітарних працівників, с. Микитівка Артемівського округу/протоколи МК, 
листування профуповноваженого, циркуляри окрвідділень, звіти райкому і 
профуповноважених, фінансові звіти/1925–1927 рр./49 спр.

1286/ф. Р-524/Місцевий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпоряд-
ження і протоколи окрвідділення, відомості з обліку і вступу до членів 
спілки, договори з установами і підприємствами, акти ревізійної комісії, 
протоколи МК і культкомісій/1925–1928 рр./30 спр.

1287/ф. Р-524/Артемівська міжрайонна автомобільна база Всеу-
країнського тресту промислової заготівлі плодоовочів* (Артемівська між-
районна автомобільна база українського головного об’єднання, м. Арте-
мівськ Донецької області)/Накази по автовугільній базі, листування з 



 Державний архів Донецької області

3�3

підприємствами про відвантаження палива, інструкції з обліку і звітності, 
листування з питання ліквідації бази/1932–1935 рр./114 спр.

1288/ф. Р-525/лиманська поштово-телеграфна контора, с. лиман 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження нар-
компоштеля і Донецькгубуправління, відомості про рух телеграм депеш 
дротом і поштовими вагонами, рахунково-фінансові звіти контори/1920–
1922 рр./70 спр.

1289/ф. Р-525/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському відділі державного страхування/
протоколи засідання реєстраційного бюро, накази окрконтори Держстраху, 
протоколи засідань МК, книга обліку членів спілки Артемівської окружної 
контори/1925–1930 рр./24 спр. 

1290/ф. Р-526/Костянтинівський районний комітет профспілки пра-
цівників медико-санітарної праці, с. Костянтинівка Артемівського округу/
протоколи районного комітету, листування з окрвідділенням, циркулярні 
розпорядження окрвідділення/1925–1926 рр./8 спр.

1291/ф. Р-527/Артемівська районна контора Українського тютюно-
вого тресту, м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, торговельно-
фінансовий відділ, бухгалтерія/1923–1929 рр./146 спр.

1292/ф. Р-528/Донецьке відділення Укрутильзбір, м. Артемівськ Ар-
темівського округу/листування з установами і підприємствами з відван-
таження утилю, рахунково-фінансові справи/1924–1925 рр./19 спр.

1293/ф. Р-528/Артемівський груповий комітет профспілки радянсь-
ких  торговельних службовців, м. Артемівськ/протоколи засідань груп-
кому, заяви про вступ до спілки, звіти окремих місцевкомів/1926–1930 рр./
15  спр.

1294/ф. Р-529/Артемівська база акціонерного товариства Укрутиль-
збір, м. Артемівськ Артемівського округу/Особові справи співробітників 
бази, протоколи правління товариства, розпорядження правління товариства, 
листування правління з установами, підприємствами з відвантаження 
утилю/1925–1930 рр./272 спр.

1295/ф. Р-529/Бахмутський повітової відділ охорони здоров’я при 
Бахмутському повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів/Книга наказів здраввідділу/1922–
1923 рр./1 спр.

1296/ф. Р-530/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському промисловому банку, м. Артемівськ/
протоколи засідань МК і загальних зборів членів спілки, матеріали про 
ленські події, листування з окрвідділом спілки радторгслужбовців/1924–
1928 рр./17 спр.

1297/ф. Р-530/Організаційне бюро Артемівського окружного відділу 
профспілки працівників освіти, м. Артемівськ Донецької губернії* (Арте-
мівська окружна філія професійної спілки працівник освіти, м. Артемівськ 
Артемівського округу)/секретаріат, відділи: тарифно-економічний, статис-
тичний, організаційний, плановий, охорони праці, бухгалтерія/1925–
1930 рр./347 спр.

1298/ф. Р-531/слов’янський районний комітет профспілки праців-
ників освіти, м. слов’янськ Артемівського округу/протоколи окрвідділен-
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ня  робітпросу, протоколи райкомітету, листування з райкомами відділом 
охорони праці/1926–1928 рр./21 спр.

1299/ф. Р-532/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському районному виконавчому комітеті/про-
токоли загальних зборів членів спілки і засідань МК, рахунково-фінансові 
справи/1925–1928 рр./11 спр. 

1300/ф. Р-532/Донецьке відділення центрального управління війсь-
ково-промислового господарства “Цувійскпромгосп” м. Бахмут Донецької 
губернії/секретаріат, відділи: технічний, заготівельно-виробничий/1921–
1925 рр./201 спр.

1301/ф. Р-533/Єнакіївська промислова кооперативна артіль ковбас-
ників “Домороч”, м. Єнакієве Єнакіївського району Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, листування з кустпромспілкою, 
річні і місячні звіти артілі, особові справи членів артілі, рахунково-фінансові 
справи/1926–1930 рр./53 спр. 

1302/ф. Р-533/першотравневий районний комітет профспілки пра-
цівників освіти, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи низових 
профорганізацій і листування з ними, відомості сплати членських внесків, 
фінансові звіти/1925–1926 рр./8 спр.

1303/ф. Р-534/Бахмутський повітовий відділ народної освіти, м. Бах-
мут Донецької губернії/списки дітей дитбудинків м. Бахмута, прото-
коли засідання колегії ВВНО, відомості на видачу зарплати шкільним 
працівникам, матеріали курсів системи ВВНО/1920–1923 рр./72 спр.

1304/ф. Р-534/Дебальцівська кустарно-промислова  артіль друкарів, 
с. Дебальцево Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів 
артілі, платіжні відомості на зарплату, річні звіти правління артілі, цирку-
лярні розпорядження кустпромспілки, рахунково-фінансові справи/1925–
1928 рр./74 спр.

1305/ф. Р-535/Яковлівська промислова артіль друкарів при станції 
Дружківка Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів артілі, 
рахунково-фінансові справи/1924–1928 рр./11 спр.

1306/ф. Р-535/Артемівський окружний відділ народної освіти, м. Ар-
темівськ Артемівського району Артемівського округу/Циркулярні роз-
порядження НКО, листування з райвідділами народної освіти з питання 
культурно-освітньої роботи й особового складу, листування з питання шкі-
льного і дошкільного виховання дітей/1923–1930 рр./13 спр.

1307/ф. Р-536/Артемівське окружне управління селянськими будин-
ками, м. Артемівськ/листування райсельбуд, акти обстеження сельбуд, 
протоколи управління сельбуд/1924–1925 рр./32 спр.

1308/ф. Р-536/Єнакіївський коксобензольний завод, м. Єнакієве Арте-
мівського округу/Циркуляри правління коксобензольної промисловості, 
листування з виконання нарядів правління на продукти виробництва, 
рахунково-фінансові справи/1920–1924 рр./13 спр.

1309/ф. Р-537/Дружківська промислова артіль зонто-кровельних ро-
бітників “Трудівник”, с. Яковлівка при станція Дружківка Артемівського 
округу/ звіти, акти членів артілі, документи і постанови ліквідкому/1927–
1929 рр./25 спр. 
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1310/ф. Р-538/Єнакіївська кустарно-промислова кооперативна ар-
тіль з виробництва мила “Трудівник”, м. Єнакієве Артемівського округу/
Циркулярні розпорядження кустпромспілки, протоколи загальних зборів і 
засідань  правління артілі, рахунково-фінансові справи/1927–1929 рр./13 спр.

1311/ф. Р-538/Артемівський державний пивоварний завод, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/Рахунково-фінансові справи/1923–1927 рр./
2 спр.

1312/ф. Р-539/Видавництво газети “Кочегарня” при Артемівському 
окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Артемівськ/секретаріат, відділи: господарсь-
кий, партійний, фінансовий/1925–1930 рр./636 спр.

1313/ф. Р-540/Управління сільським господарством тресту хімічної і 
вугільної промисловості, с. Миколаївка Артемівського округу/секретаріат, 
бухгалтерія/1921–1927 рр./249 спр.

1314/ф. Р-542/Артемівське окружне правління шефських товариств 
“Культзмичка”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи райшеф-
правління, листування з райшефправліннями й агітпропами/1925–1930 рр./
8 спр.

1315/ф. Р-545/Горлівська кустарно-промислова артіль пекарів “Чер-
воний пекар”, м. Горлівка Артемівського округу/протоколи загальних 
зборів  членів артілі, списки членів артілі, рахунково-фінансові спра-
ви/1928–1930 рр./27 спр.

1316/ф. Р-546/Дробишівська кустарно-промислова кооперативна 
артіль мукомолів “прогрес”, с. Дробишеве лиманського району Арте-
мівського округу/Анкети членів, протоколи загальних зборів членів артілі, 
місячні і річні звіти артілі, рахунково-фінансові справи/1926–1929 рр./
16 спр.

1317/ф. Р-547/Микитівська кустарно-промислова кооперативна артіль 
пекарів “Червоний схід”, станція Микитівка Горлівського району Арте-
мівського округу/протоколи загальних зборів членів артілі, анкети членів 
артілі, рахунково-фінансові справи/1927–1930 рр./30 спр.

1318/ф. Р-548/Місцевий комітет профспілки гірників при Артемів-
ському державному кам’яновугільному тресті, м. Артемівськ Донецької 
області/ Рахунково-фінансові справи/1932 р./9 спр.

1319/ф. Р-549/слов’янська кустарно-промислова артіль з випічки 
хліба “пекар”, м. слов’янськ Артемівського округу/протоколи загаль-
них зборів членів артілі, листування з Артемівською  окркустпромспіл-
кою, циркулярні розпорядження кустпромспілки, рахунково-фінансові 
справи/1927–1930 рр./19 спр.

1320/ф. Р-549/Єнакіївська державна нотаріальна контора, м. Єнакієве 
Артемівського округу/Реєстри, актові книги, місячні звіти, накази і розпо-
рядження/1923–1927 рр./324 спр.

1321/ф. Р-550/Костянтинівська нотаріальна контора, м. Костянтинівка 
Артемівського округу/Нотаріальні справи/1925–1926 рр./230 спр.

1322/ф. Р-551/Чорногорівська кустарно-промислова артіль столярів і 
теслярів “Червона зірка”, с. Чорногорівка Артемівського району/Рахунково-
фінансові справи/1930–1931 рр./4 спр.

1323/ф. Р-553/слов’янська продуктивно-кооперативна артіль з 
виготовлення і ремонту вагів “Весотруд”, м. слов’янськ/Договори, листу-
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вання ліквідкому, загальних зборів, протоколи ліквідкому “Весотруд”, 
фінансове листування/1929–1930 рр./28 спр.

1324/ф. Р-554/Артемівське товариство взаємного кредиту, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/протоколи бюро КВД, звіти про роботу 
Артемівського товариства, рахунково-фінансові справи/1925–1929 рр./
123 спр.

1325/ф. Р-555/Артемівське окружне ленінське товариство “Геть непи-
семність”, м. Артемівськ Артемівського округу/листування з центральним 
управлінням “Геть неписемність”, плани і звіти окрправління ДН, матері-
али окрз’їздів товариства, акти обстеження, фінансове листування/1925–
1929 рр./122 спр.

1326/ф. Р-555/Артемівська кустарно-промислова артіль з установки 
і ремонту пароводяного відділення “Металіст”, м. Артемівськ Артемів-
ського округу/протоколи загальних зборів членів артілі, особові справи 
членів артілі, рахунково-фінансові справи/1926–1928 рр./11 спр.

1327/ф. Р-556/слов’янська промислова артіль заготівельників взуття, 
м. слов’янськ Артемівського округу/Різні видаткові документи, протоколи 
загальних зборів, особовий склад, касова книга/1925–1927 рр./16 спр.

1328/ф. Р-556/Артемівська районна інспектура народної освіти 
при Артемівському районному виконавчому комітеті ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів/Циркуляри і розпорядження окр-
відділу народної освіти, листування зі школами й окрвідділом, особовий 
склад працівників шкіл району, акти обстеження хат-читалень/1928–
1930 рр./24 спр.

1329/ф. Р-557/Артемівська промислова артіль миловарів, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/Матеріальна книга, платіжні відомості, прото-
коли зборів членів артілі/1926–1927 рр./4 спр.

1330/ф. Р-558/Кустарно-промислова продуктивно-кооперативна ар-
тіль цементно-бетонного виробництва “Цемент”, м. слов’янськ Артемів-
ського округу/протоколи загальних зборів артілі, анкети членів артілі, устав 
артілі, матеріальна книга/1927–1928 рр./5 спр.

1331/ф. Р-558/Артемівська агенція кооперативного страхування при 
Українбанку, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпоряд-
ження управління державного страхування, листування з різними установами 
про страхування, договори страхування, рахунково-фінансові справи/1922–
1930 рр./181 спр.

1332/ф. Р-559/Організаційне бюро Артемівського окружного відділу 
профспілки працівників поліграфічного виробництва сРсР, м. Артемівськ/
секретаріат, відділи: фінансово-економічний, культурно-освітній, органі-
заційний, бухгалтерія/1925–1930 рр./314 спр.

1333/ф. Р-560/Артемівська міжрайонна контора державного періо-
дичного видавництва України, м. Артемівськ/Циркуляри і розпорядження 
контори Українських періодичних видавництв, протоколи виробничих на-
рад контори, листування з ліквідкомом головної контори, рахунково-фінан-
сові справи/1928–1931 рр./82 спр.

1334/ф. Р-560/Микитівська виробничо-кооперативна артіль “піонер”, 
станція Микитівка Горлівського району Артемівського округу/протоколи 
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засідання правління артілі, місячні звіти правління артілі, рахунково-
фінансові справи/1927–1928 рр./11 спр.

1335/ф. Р-561/лисичанська продуктово-кооперативна артіль з виро-
бництва ковбас “Червона зірка”, м. лисичанськ Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, особові справи членів артілі, 
рахунково-фінансові справи/1928–1929 рр./8 спр.

1336/ф. Р-562/перша Гришинська кустарно-промислова кооперати-
вна артіль “Червоний кравець”, м. Гришине Артемівського округу/прото-
коли засідань правління артілі, книга пайовиків артілі, статут, анкети членів 
артілі, рахунково-фінансові книги/1928 р./16 спр.

1337/ф. Р-562/Артемівське відділення видавництва “Робочої газети”, 
м. Артемівськ Артемівського округу/секретаріат, відділи: розподілу, 
організаційно-інструкторський/1922–1928 рр./213 спр.

1338/ф. Р-563/Донецьке видавництво “Український економіст”, м. Ар-
темівськ Донецької губернії/справи особового складу, книга особових 
рахунків, касова книга, звітні доповіді правління/1924–1925 рр./15 спр.

1339/ф. Р-563/Артемівське окружне товариство “Насінник”, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/скретаріат, відділи: організаційний, агро-
номічний, бухгалтерія/1925–1929 рр./29 спр.

1340/ф. Р-564/Артемівська окружна агенція видавництва “питання 
праці” при Артемівському окружному відділі  праці, м. Артемівськ Арте-
мівського округу/Інструкції і циркуляри видавництва “питання праці”, 
листування з установами/1924–1928 рр./9 спр.

1341/ф. Р-564/Єнакіївська кустарно-промислова кооперативна артіль 
шевців “Кустар”, м. Єнакієве Єнакіївського району Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові спра-
ви/1927–1928 рр./4 спр.

1342/ф. Р-565/слов’янська кустарно-промислова артіль “Шкірпром”, 
м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу/протоколи 
загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові справи/1927–1929 рр./
13 спр.

1343/ф. Р-565/слов’янська книгарня Українського державного видав-
ництва, м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу Донець-
кої губернії/листування з головною конторою під час видавництва з питан-
ня надсилання і поширення літератури, звіти магазину за літературу/1923–
1924 рр./2 спр.

1344/ф. Р-566/Артемівське окружне архівне управління, м. Артемів-
ськ при Артемівському окружному виконавчому комітеті/Циркуляри, 
бюлетені, інструкції Укрцентрархіву, листування з окрвиконкомом, лис-
тування про реєстрацію і концентрацію архівів, фінансове листу-
вання/1925–1930 рр./227 спр.

1345/ф. Р-566/Щербинівська кустарно-промислова кооперативна 
артіль з видобутку вугілля в орендованих шахтах “селянин праці”, с. Щер-
бинівка Горлівського району Артемівського округу/Іменні списки робіт-
ників артілі, заяви й анкети про вступ до членів артілі, протоколи загальних 
зборів членів артілі/1929–1930 рр./10 спр.
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1346/ф. Р-567/знаменська кустарно-промислова артіль “Вогнебуд”, 
с. знам’янка слов’янського району Артемівського округу/Рахунково-
фінансові справи/1929–1930 рр./6 спр.

1347/ф. Р-567/Дільничний комітет профспілки залізничників при 
станції лиха Донецьких залізниць/протоколи засідань і загальних  зборів 
учпрофсозу/1920–1922 рр./3 спр.

1348/ф. Р-568/Микитівський районний комітет профспілки кому-
нального господарства, с. Микитівка петровського району Артемівського 
округу/протоколи загальних зборів членів спілки, циркулярні  розпоряд-
ження ЦК спілки комунальників/1923 р./2 спр.

1349/ф. Р-568/Дружківська промислова артіль з виготовлення чере-
пиць “Вогнебуд”, с. Дружківка Артемівського округу/Договори і листування 
з різними особами й установами, протоколи, листування з Артемівським 
Кпс, касова книга, книга особових рахунків/1928–1930 рр./15 спр.

1350/ф. Р-569/Краматорська кустарно-промислова кооперативна 
артіль з виробництва ковбасних виробів “Червоний ковбасник”, м. Кра-
маторськ Артемівського округу/Циркулярні розпорядження кустпром-
спілки, рахунково-фінансові справи, листування з кустпромспілкою/1928–
1930 рр./22 спр.

1351/ф. Р-570/лисичанська кустарно-промислова будівельна артіль 
“Донбуд”, м. лисичанськ Артемівського округу/протоколи правління артілі 
і загальних зборів членів артілі, книга різних осіб і установ/1928–1929 рр./
2 спр.

1352/ф. Р-571/Рудничний комітет профспілки гірників при свер-
дловському соляному руднику Артемівського району/Циркулярні розпо-
рядження губвідділу гірників, листування з охорони праці і соцстрахування, 
протоколи засідання рудкому і КРК/1922–1924 рр./43 спр.

1353/ф. Р-572/Микитівська продуктивно-кооперативна артіль кравців 
“перемога”, станція Микитівка Горлівського району Артемівського округу/
списки особового складу членів артілі, листування з державними устано-
вами, акти ревізій артілі/1927–1928 рр./7 спр.

1354/ф. Р-573/Бахмутська спілка дрібного кредиту, м. Бахмут Кате-
ринославської губернії/Циркуляри і розпорядження по кооперативних орга-
нізаціях, листування з Московським народним банком і іншими банками, 
листування з ощадно-позичковими товариствами, рахунково-фінансові 
справи, листування з торговельними конторами/1916–1920 рр./144 спр.

1355/ф. Р-574/суровська кустарно-промислова артіль маслоробного 
виробництва, станція Дружківка Костянтинівського району Артемівського 
округу/Циркулярні розпорядження кустпромспілки, звітні доповіді про 
роботу артілі, листування з кустпромсоюзом/1927–1929 рр./17 спр.

1356/ф. Р-575/Бахмутський соляний районний комітет профспілки 
гірників, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/секретаріат 
відділи: тарифний, статистичний, організаційний, культвідділ, бухгалте-
рія/1922–1930 рр./460 спр.

1357/ф. Р-575/Горлівська транспортна кооперативно-трудова артіль 
гужового транспорту “Вантажвоз”, м. Горлівка Горлівського району Арте-
мівського округу/Рахунково-фінансові справи артілі/1928–1930 рр./8 спр.
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1358/ф. Р-576/слов’янська промислова артіль ковбасників “Трудо-
вик”, м. слов’янськ Артемівського округу/Циркуляри, розпорядження і 
листування з Кпс, справа ліквідкому, книга протоколів артілі/1928–1930 рр./
3 спр.

1359/ф. Р-577/Щербинівська кустарно-промислова артіль “селянсь-
кий борозник”, с. Щербинівка Костянтинівського району Артемівського 
округу/Рахунково-фінансові справи, книга протоколів засідання правління 
артілі/1926–1928 рр./7 спр.

1360/ф. Р-579/Рудничний комітет № 1 професійної спілки гірників 
при лисичанському руднику, м. лисичанськ Артемівського округу/прото-
коли загальних зборів і президії шахткому, протоколи культкомісії, плани 
робіт шахткому, книги з обліку/1925–1927 рр./38 спр.

1361/ф. Р-579/Борошномельний млин “Червона зірка” Артемівського 
окружного відділу місцевої промисловості, колонія Нью-Йорк залізнянь-
ського округу/Циркуляри і розпорядження Артемівського окрмісцевкому, 
листування про особовий склад, звіти про переробку зерна, рахунково-
фінансові справи/1926–1927 рр./122 спр.

1362/ф. Р-581/Артемівське ощадно-позичкове кооперативне товари-
ство “Кустар”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи загальних 
зборів товариства, листування з райспілкою і окрфінвідділом, особові 
справи членів товариства, рахунково-фінансові справи товариства/1927–
1930 рр./60 спр. 

1363/ф. Р-582/Рудничний комітет № 7 професійної спілки гірників 
при руднику “Корунд” лисичанського району Артемівського округу/про-
токоли виробничих нарад і загальних зборів, протоколи цехових зборів і 
культкомісій/1925–1927 рр./24 спр.

1364/ф. Р-582/Артемівське відділення видавництвоа газети “про-
летар”, м. Артемівськ Донецької губернії/секретаріат, редакторський  від-
діл, бухгалтерія/1925–1930 рр./61 спр.

1365/ф. Р-583/Рудничний комітет професійної спілки гірників при 
руднику № 4 ім. Титова, лисичанський район Артемівського округу/про-
токоли виробничих нарад і загальних зборів членів спілки, протоколи КВп 
і РКК, матеріали з охорони праці/1924–1927 рр./38 спр.

1366/ф. Р-584/лисичанське районне податкове бюро, м. лисичанськ 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження 
губернського і повітового продкому, складні аркуші з обкладання мли-
нів/1922–1923 рр./42 спр.

1367/ф. Р-585/слов’янське районне податкове бюро, м. слов’янськ 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркуляри і накази  повітупрод-
кома, протоколи засідань податкового бюро, зведення про рух продподатку, 
списки осіб оподаткування/1922–1923 рр./80 спр.

1368/ф. Р-586/Бахмутське районне податкове бюро, м. Бахмут Бах-
мутського повіту Донецької губернії/Основні аркуші продподатків,  доповіді 
обстежень, різне листування з різних питань/1920–1923 рр./357 спр.

1369/ф. Р-590/слов’янський борошномельний млин “Червоний про-
летар”, м. слов’янськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження До-
нецької райконтори Укрмук, листування з райконторою і млинами/1921–
1925 рр./45 спр. 
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1370/ф. Р-591/Артемівське окружне кооперативне товариство “Бджо-
ляр”, м. Артемівськ Артемівського округу/Анкети членів товариства, 
протоколи загальних зборів членів товариства, листування з главкоопер-
комом, рахунково-фінансові справи/1926–1929 рр./14 спр.

1371/ф. Р-592/Кустарно-промислова артіль мукомолів “Успіх”, хут. 
Гейден Артемівського округу/Рахунково-фінансові книги/1926–1928 рр./
3 спр.

1372/ф. Р-593/Єнакіївське районне податкове бюро, м. Єнакієве 
Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи виконкому, листування 
з обкладання податками і списки оподатковуваних, доповіді волосних 
податкових інспекторів/1921–1923 рр./25 спр.

1373/ф. Р-594/Гришинське районне податкове бюро, м. Гришине 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Інструкції і розпорядження  губ-
продкому, накази по Бахмутському упродкому, протоколи податкового 
інспектора/1921–1923 рр./27 спр.

1374/ф. Р-596/Костянтино-Дмитрівське товариство взаємного кре-
диту, с. Дмитрівка Костянтинівського району Артемівського округу/про-
токол зборів членів товариства взаємного кредиту, протоколи ліквідкому, 
рахунково-фінансові справи/1923–1930 рр./92 спр.

1375/ф. Р-599/попаснянський районний земельний відділ, с. попасна 
попаснянського району Артемівського округу/Відділ: впорядний, ветери-
нарний, агрономічний, фінансовий/1923–1930 рр./14 спр.

1376/ф.Р-600/знаменська кустарно-промислова артіль “Вогнебуд”, 
с. знаменка слов’янського району Артемівського округу/Рахунково-
фінансові справи/1929–1930 рр./6 спр.

1377/ф. Р-600/Костянтинівська монтажно-будівельна контора тресту 
хімічної і вугільної промисловості України, м. Костянтинівка Артемівсь-
кого округу/секретаріат, відділи: економіки праці, плановий, технічний, 
бухгалтерія/1929–1930 рр./568 спр. 

1378/ф. Р-601/Карловський сільський комітет незаможних селян, 
с. Карлівка Артемівського округу/Циркулярні розпорядження окружного 
і районного КНс, протоколи загальних зборів сКНс, заяви членів 
сКНс/1921–1930 рр./15 спр.

1379/ф. Р-602/Вікторівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Вікторівка попаснянського району Артемівського округу/ списки членів 
комітету незаможних селян, листування з районним КНс, циркуляри і 
розпорядження окружного КНс/1925–1930 рр./14 спр. 

1380/ф. Р-603/Донецька контора Всеукраїнського правління торго-
вельної промисловості “Всеукрторгпром”, м. Бахмут/Особові справи і кар-
тки співробітників, циркуляри, накази і розпорядження, різне листування, 
книга різних рахунків, касова книга/1923–1924 рр./91 спр.

1381/ф. Р-604/Артемівська окружна філія товариства друзів автомо-
біля і гарної дороги “Укравтодор”, м. Артемівськ/списки членів товарис-
тва, протоколи засідання правління окравтодора, листування з осередками 
автодора/1928–1930 рр./44 спр.

1382/ф. Р-604/Донецький губернський комітет незаможних селян, 
м. Бахмут Донецької губернії/протоколи ЦК КНс і Донгуб КНс, директиви 
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ЦК КНс, накази і постанови Донецьгубвиконкому, протоколи засідання 
окружного КНс, листування з ЦК і окружним КНс/1920–1925 рр./108 спр.

1383/ф. Р-605/Краматорська будівельна контора акціонерного това-
риства “стандарт”, станція Краматорськ Артемівського округу/протоколи 
КРК, листування з виконробами, особовий склад робітничих, рахунково-
фінансові справи/1923–1925 рр./23 спр.

1384/ф. Р-605/Костянтинівське кустарно-промислове ощадно-позич-
кове товариство “Кустар-кредит”, м. Костянтинівка Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові спра-
ви/1928–1930 рр./10 спр.

1385/ф. Р-606/слов’янське кустарно-промислове кредитне товарис-
тво, м. слов’янськ Артемівського округу/Рахунково-фінансові спра-
ви/1928–1930 рр./23 спр.

1386/ф. Р-607/Гейденська кооперативно-трудова артіль з виробництва 
олії “Червоноармієць”, хут. Гейден Олександрівського району Артемівського 
округу/протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові 
справи/1928–1929 рр./4 спр.

1387/ф. Р-608/Костянтинівська кустарно-промислова артіль пекарів 
“Шлях кооперації”, с. Костянтинівна Костянтинівського району/Книга 
особових рахунків членів артілі/1926–1927 рр./1 спр.

1388/ф. Р-609/слов’янський робітничий комітет професійної спілки 
працівників землі і лісу при слов’янській спілці сільськогосподарських 
кредитних кооперативів, м. слов’янськ/протоколи загальних зборів членів 
союзу, протоколи нарад РКК, листування з райкомом профспілки всеро-
бітземліс/1925 р./7 спр.

1389/ф. Р-610/лисичанський районний комітет боротьби з безро-
біттям (райкомборбез), м. лисичанськ Артемівського округу/Директивні 
розпорядження Артемівського окрвиконкому і лисичанського райвикон-
кому, листування з окружним і районним виконкомами, рахунково-фінан-
сові справи/1926–1928 рр./9 спр.

1390/ф. Р-614/Донецький державний кам’яновугільний трест Донву-
гілля, м. Артемівськ Артемівського округу/Керуючий справами, відділи: 
залізничний, статистичний, плановий, технічний, тарифно-комерційний, 
правовий, технічної безпеки, геолого-маркшейдерський, будівельний, уп-
равління підсобними підприємствами, бухгалтерія/1923–1930 рр./4710 спр.

1391/ф. Р-615/Місцевий комітет професійної спілки гірників при 
управлінні Донецького державного кам’яновугільного тресту/секретаріат, 
тарифно-економічний відділ, бухгалтерія, культвідділ/1927–1932 рр./
67 спр.

1392/ф. Р-621/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
друку при видавництві газети “Комуніст”, м. Артемівськ/протоколи за-
гальних зборів членів секції працівників друку, фінансові звіти/1924–
1925 рр./7 спр.

1393/ф. Р-622/Артемівська окружна кооперативна книжково-торго-
вельна спілка, м. Артемівськ Артемівського округу/Книга наказів окр-
книгоспілка, листування з Всеукраїнською книгоспілкою, матеріали комісії 
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з чистки радянського апарату, звіти книгарень, протоколи загальних зборів 
співробітників/1929–1930 рр./38 спр. 

1394/ф. Р-623/слов’янський пункт № 7 Харківського акціонерного 
товариства з торгівлі рудою, металами і металевим брухтом, м. слов’янськ 
Артемівського округу/листування пункту з Харківською конторою рудме-
талторг, відомості руху чорних металів по слов’янському пункту, список 
робітників на одержання спецодягу/1926–1929 рр./12 спр.

1395/ф. Р-626/Артемівська окружна плодоовочева спілка, м. Арте-
мівськ/секретаріат, відділи: організаційний, оперативний, агрономічний, 
бухгалтерія/1929–1930 рр./44 спр.

1396/ф. Р-630/Гришинський районний комітет професійної спілки 
прцівників місцевого транспорту, с. Гришине Артемівського округу/про-
токоли засідання каси взаємодопомоги, книга обліку членів спілки, акти 
ревізійної комісії МК, фінансові звіти/1926–1927 рр./6 спр.

1397/ф. Р-631/Міський місцевий комітет професійної спілки робітни-
ків місцевого транспорту, м. лисичанськ Артемівського округу/протоколи 
окружного відділення і загальних зборів членів спілки, листування з 
окрвідділенням/1925–1926 рр./5 спр.

1398/ф. Р-634/залізнянський районний комітет професійної спілки 
будівельників, с. залізне Артемівського округу/протоколи культурно-
освітньої комісії, колективні договори з підприємствами/1926–1927 рр./
8 спр.

1399/ф. Р-635/Калінінський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників при Калінінському рудоуправлінні, с. Калінінське Арте-
мівського округу/протоколи засідань МК і загальних зборів членів спілки, 
листування зі страховою касою, особові картки членів спілки, касова книга 
спілки/1925–1926 рр./13 спр.

1400/ф. Р-636/Артемівське окружне відділення професійної спілки 
деревообробників, м. Артемівськ Артемівського району Артемівського 
округу/протоколи засідання, окружного відділення деревообробників, прото-
коли окружної ради професійних спілок, статистичні дані/1927–1928 рр./
14 спр.

1401/ф. Р-637/Горлівський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників при конторі будівельного бюро Горлівського механічного 
заводу/листування з окружним відділенням і районними відділенями спілки 
будівельників з питання членських внесків і культроботи/1925–1926 рр./
2 спр.

1402/ф. Р-638/Красногірський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників, с. Красногорськ Артемівського округу/справи особового 
складу/1926 р./3 спр. 

1403/ф. Р-639/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
при північному руднику, станція Щербинівка Артемівського округу/прото-
коли окрпрофвідділення будівельників, листування з окрвідділенням/1924–
1927 рр./8 спр.

1404/ф. Р-641/Жовтневе рудничне управління, рудник Жовтневий 
Бахмутського повіту Донецької губернії/Управління справами,  гірничотех-
нічний відділ, бухгалтерія/1922–1923 рр./7 спр.
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1405/ф. Р-644/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців при Артемівській районній конторі “Хлібопро-
дукт”/ протоколи загальних зборів членів спілки і нарад МК, особові справи 
членів спілки, рахунково-фінансові справи/1923–1927 рр./19 спр. 

1406/ф. Р-649/Артемівська районна контора сільськогосподарської 
зернової кооперації “Райконзерно”, м. Артемівськ/Циркуляри і розпоряд-
ження укрселькоопцентру, план осінніх з\х виробничих компаній, прото-
коли пленарних засідань правління Укрзерноцентру, рахунково-фінансові 
справи/1929–1932 рр./163 спр.

1407/ф. Р-651/Донецьке правління з постачання і торгівлі літера-
турою, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/протоколи 
засідання правління Донецькпроспостторгу, книга накладних витрат/1922–
1923 рр./2 спр.

1408/ф. Р-654/Ровенецький пивоварний завод, с. Ровеньки Донецької 
губернії/свідчення на право пивоварства, книга обліку пива і належного 
податку з заводу, актова книга заводу/1923–1924 рр./8 спр.

1409/ф. Р-655/Костянтинівська друкарня видавництва “Український 
робітник”, м. Костянтинівка Артемівського округу/листування з заводами 
хімвугілля, звіти друкарень, протоколи засідань КРК і виробничої комісії, 
рахунково-фінансові справи/1919–1928 рр./41 спр.

1410/ф. Р-655/попаснянська районна рада фізичної культури, с. по-
пасна попаснянського району Артемівського округу/Інструкції і програми 
для фізкультурників/1925 р./2 спр.

1411/ф. Р-656/Дебальцівське районне відділення професійної спілки 
будівельників, с. Дебальцево Донецької губернії/протоколи засідання пре-
зидії Донгубвідділу, циркуляри і розпорядження, протоколи РКК/1923–
1925 рр./48 спр.

1412/ф. Р-656/Харцизький котельно-механічний завод, станція Хар-
цизьк Донецької губернії/секретаріат, комерційний відділ, бухгалтерія/1921–
1924 рр./98 спр.

1413/ф. Р-657/Донецький губернський відділ Всеукраїнського кіно-
управління (губвідділ ВУФКУ), м. Артемівськ Донецької губернії/Циркуляри 
і розпорядження правління ВУФКУ, акти і договори про приймання й 
установку кінокомплектів, рахунково-фінансові справи, звіти і доповіді, 
договори й умови на прокат картин/1924–1928 рр./622 спр.

1414/ф. Р-660/лисичанський районний комітет профспілки праців-
ників народного харчування, м. лисичанськ Артемівського округу/Цир-
кулярні розпорядження Донецького губернського і окружного відділу 
нархарчу, протоколи загальних зборів членів спілки, звіти і плани МК і 
окрвідділення/1925–1930 рр./42 спр.

1415/ф. Р-661/Артемівське окружне відділення текстильно-швейної 
промисловості, м. Артемівськ/секретаріат, інструкторський  відділ, бухгал-
терія/1925–1928 рр./43 спр.

1416/ф. Р-662/Артемівська агенція кооперативного страхування при 
Українбанку, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпоряд-
ження управління державного страхування, листування з різними устано-
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вами про страхування, договори страхування, рахунково-фінансові 
справи/1922–1930 рр./181 спр.

1417/ф. Р-662/Донецький шкіряний трест, м. Бахмут Донецької гу-
бернії/секретаріат, бухгалтерія, організаційний відділ, культвідділ/1920–
1925 рр./200 спр.

1418/ф. Р-663/Ростовська контора спілки споживчих товариств “со-
юздонбасейн”, м. Ростов Донецької губернії /листування з різними осо-
бами й установами, протоколи засідання правління контори, свідоцтва 
співробітників контори “союздонбасейн”, фінансові справи/1920–1924 рр./
45 спр.

1419/ф. Р-664/Московська контора споживчих товариств Донецької 
губернії “союздонбасейн”, м. Москва/протоколи загальних зборів спів-
робітників, матеріали з питань постачання робітників, листування про 
особовий склад співробітників контори/1922–1925 рр./49 спр.

1420/ф. Р-665/Краснодарська контора спілки споживчих товариств 
Донецької губернії “союздонбасейн”, м. Краснодар/Рахунково-фінансові 
справи/1922–1923 рр./3 спр. 

1421/ф. Р-666/Шандриголовський районний комітет незалежних се-
лян, с. Шандриголове Ізюмського округу/протоколи зборів членів КНс, 
протоколи засідання президії КНс, постанови Раднаркому/1924–1930 рр./
101 спр.

1422/ф. Р-667/Шандриголовський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шандриголове 
слов’янського повіту Донецької губернії/Відділи: загальний, військовий, 
народної освіти/1922 р./48 спр.

1423/ф. Р-671/Артемівська промислова артіль “Шарников”, м. Арте-
мівськ сталінської області/Книга матеріалів сировини, касова книга, касові 
ордери, головна книга/1926–1928 рр./3 спр.

1424/ф. Р-672/Місцевий комітет профспілки працівників народного 
харчування при Артемівському Центральному готелі, м. Артемівськ Арте-
мівського району/протоколи виробничих нарад, циркуляри і розпоряджен-
ня окрвідділення профспілки Нархарчу/1925–1927 рр./19 спр.

1425/ф. Р-673/заводський комітет № 6 профспілки харчової і смакової 
промисловості при млині “Червоноармієць”, м. Артемівськ Артемівського 
району/протоколи засідань заводського комітету і загальних зборів членів 
професійної спілки харчовиків/1926–1928 рр./16 спр.

1426/ф. Р-673/Єнакіївський районний комітет боротьби з безробіттям 
“Райкомборбез”, м. Єнакієве  Артемівського округу/Книга рахунків різних 
осіб і установ, касова книга, листування з особового складу/1928–1930 рр./
8 спр. 

1427/ф. Р-674/лисичанський районний комітет боротьби з безро-
біттям (райкомборбез), м. лисичанськ Артемівського округу/Директивні 
порядження Артемівського окрвиконкому і лисичанського райвиконкому, 
листування з окружним і райвиконкомомами, рахунково-фінансові 
справи/1926–1928 рр./9 спр.

1428/ф. Р-677/Костянтинівський державний залізопрокатний завод 
ім. Фрунзе, м. Костянтинівка Артемівського округу/Управління справами, 
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служба тяги, служба руху, відділи: господарський, фінансовий,  матеріаль-
ний, бухгалтерія/1917–1928 рр./263 спр.

1429/ф. Р-678/Горлівський державний руднично-ремонтний завод 
ім. Калініна, селище Нью-Йорк Бахмутського повіту Донецької губернії/
загальний відділ, комерційний, бухгалтерія/1921–1924 рр./23 спр.

1430/ф. Р-679/залізнянська група цегельних заводів, селище залізне 
Бахмутського повіту Донецької губернії/платіжні списки на сплату  жалу-
вання робітникам цегельних заводів/1922 р./1 спр.

1431/ф. Р-680/Уповноважений Донецького губернського лісового 
управління, станція Кремінна Донецької губернії/Накази, циркуляри і 
розпорядження Донецького гублісуправління, справи особового складу 
службовців, рахунково-фінансові справи/1921–1922 рр./117 спр.

1432/ф. Р-681/Донецька губернська спілка сільськогосподарських 
кредитних і кустарнопромислових кооперативів, м. Бахмут Донецької 
губернії/секретаріат, відділи: організаційний, торговельний, бухгалте-
рія/1920–1923 рр./580 спр.

1433/ф. Р-684/Донецьке об’єднання лісової промисловості “Донець-
кліс”, м. Бахмут Донецької губернії/Книга наказів, протоколи засідання РВК, 
листування з установами, звіти про лісоматеріали/1922–1923 рр./41 спр.

1434/ф. Р-686/заводський комітет профспілки хімічної промисло-
вості при першому державному скляному вогнетривко-керамічному й 
алебастровому заводі/списки робітників заводу, листування з губвідділом 
спілки  хіміків, протоколи засідання завкому/1919–1928 рр./16 спр. 

1435/ф. Р-692/Артемівська технічна контора тракторної бази Укра-
їнського автотранспортного торговельно-промислового акціонерного това-
риства/Циркуляри і розпорядження Укравтопромторгу, листування з 
машинно-тракторними товариствами з постачання запасними частинами, 
рахунково-фінансові справи/1925–1926 рр./66 спр.

1436/ф. Р-693/Дебальцівська районна контора Донецької лісової про-
мисловості “Донецькліс”, м. Дебальцево Бахмутського повіту Донецької 
губернії/Особові справи службовців Дебальцівської контори, листування з 
луганським лісовим складом, рахунково-фінансові справи/1921–1923 рр./
18 спр.

1437/ф. Р-694/слов’янський чавунно-ливарний завод “Червоний ме-
таліст”, м. слов’янськ Донецької губернії/Рахунково-фінансові справи/1917–
1923 рр./28 спр.

1438/ф. Р-695/Артемівський окружний кооперативний комітет при 
Артемівському окрвиконкомі рад робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів, м. Артемівськ Артемівського округу/Розпорядження 
головного і окружного кооператкома, протоколи засідань окркооператкому, 
листування з головкооператкомом, статути кооперативних товаришів/1924–
1927 рр./121 спр.

1439/ф. Р-696/Костянтинівська навчальна база Артемівського това-
риства “Установка” центрального інституту праці, м. Костянтинівка Кос-
тянтинівського району/Циркулярні розпорядження Наркомату праці сРсР, 
накази по Костянтинівській навчальній базі, документи з вербування 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

3��

студентів, особові справи студентів, рахунково-фінансові справи/1930–
1931 рр./83 спр.

1440/ф. Р-697/Костянтинівська контора української сільської коопе-
рації (Укрсількоопцентр), с. Костянтинівка Артемівського округу/секре-
таріат, бухгалтерія, конструкторський відділ/1929–1932 рр./48 спр. 

1441/ф. Р-698/попаснянський районний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, селище попасна попаснянсь-
кого району Артемівського округу/списки позбавлених виборчих прав 
по району і сільрадам, протоколи районних і сільських виборчкомів і 
листування про вибори сільрад і відновлення права голосу, позбавлення 
виборчих прав/1923–1930 рр./38 спр. 

1442/ф. Р-699/попаснянська районна судово-земельна комісія, сели-
ще попасне Артемівського округу/судово-земельні справи/1922–1930 рр./
653 спр. 

1443/ф. Р-700/попаснянський об’єднаний комбінат профспілки ра-
дянських торговельних службовців при попаснянському районному викон-
комі, станція попасна Артемівського округу Донецької губернії/протоколи 
загальних зборів членів спілки/1923–1924 рр./2 спр.

1444/ф. Р-701/Уповноважений профспілки радянських торговельних 
службовців при попаснянській районній робітничо-селянській міліції, 
селище попасне/листування профспілки з райкомом спілки радторг-
службовців/1924 р./1 спр.

1445/ф. Р-701/Артемівський міський центральний робітничий коо-
ператив, м. Артемівськ/протоколи правління АЦРК, листування з Всеу-
країнською кооперативною спілкою, акти і доповідні записки з обстеження 
їдалень, листування з відділом праці, ліквідаційний баланс/1929–1932 рр./
98 спр.

1446/ф. Р-702/лиманська контора інспектора Харківського гірничо-
заводського комітету з регулювання перевезень гірничозаводських ванта-
жів/Накази Харківського гірничозаводського комітету, листування з Хар-
ківським комітетом, циркулярні розпорядження комітету/1924–1928 рр./
9 спр.

1447/ф. Р-703/Артемівське (окружне, районне) відділення товариства 
“Установка” з підготовки робіт і організаторської сили, установці робіт 
на підприємствах Центрального інституту праці, м. Артемівськ Артемів-
ського району Артемівського округу/секретаріат, інструкторський відділ, 
навчальна частина, бухгалтерія/1929–1931 рр./247 спр.

1448/ф. Р-704/Байрацький робітничий комітет профспілки праців-
ників землі і лісу при рудрадгоспі акціонерного товариства “Транспорт-
кооп”, станція Байрак Артемівського округу/протоколи загальних зборів 
членів спілки, циркулярні розпорядження окрпрофспілку, накази робзем-
лісу/1924–1925 рр./6 спр.

1449/ф. Р-709/Артемівське окружне ленінське товариство “Геть непи-
сьменність”, м. Артемівськ Артемівського округу/листування з централь-
ним управлінням “Геть неписьменність”, плани і звіти окрправління, акти 
обстеження, фінансове листування/1925–1929 рр./122 спр.
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1450/ф. Р-710/слов’янський державний борошномельний млин 
ім. Жовтневої революції, м. слов’янськ Донецької губернії/Циркуляри ра-
йонної контори, протоколи наради хлібозаготівельників, листування з мли-
нами, накази правління млина/1921–1925 рр./45 спр.

1451/ф. Р-712/Донецький губернський комітет міжнародної орга-
нізації допомоги борцям революції, м. Артемівськ Донецької губернії/ 
Циркуляри Українського ЦК МОпР, протоколи засідання Донецької  гу-
бернської МОпР, доповіді окркомітету МОпР/1924–1925 рр./26 спр. 

1452/ф. Р-713/Донецьке губернське архівне управління при Донець-
кому губернському виконкомі рад робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів/Копії протоколів засідань колегії з обстеження губархіву, 
листування з держустановами, матеріали особового складу співробітників 
губархіву/1922–1925 рр./20 спр.

1453/ф. Р-714/Куртовська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Куртівка  Костянтинівського району/прото-
коли президії сільради і загальних зборів, матеріали з перевиборів сільради, 
акти ревізійної комісії/1920–1926 рр./73 спр.

1454/ф. Р-715/Кам’янська районна контора акціонерного товарис-
тва “село і техніка” з торгівлі машинами, знаряддями і технічними зна-
ряддями для сільського господарства, с. Кам’янка Донецької губернії/
листування з правліннями сільських товариств, рахунково-фінансові 
справи/1922–1924 рр./15 спр.

1455/ф. Р-716/Костянтинівське кустарно-промислове ощадно-позич-
кове товариство “Кустар-Кредит”, м. Костянтинівка Артемівського округу/
протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-фінансові справи/1928–
1930 рр./10 спр.

1456/ф. Р-717/слов’янське культурно-промислове кредитне товарис-
тво, м. слов’янськ Артемівського округ/Рахунково-фінансові справи/1928–
1930 рр./23 спр.

1457/ф. Р-717/Місцевий комітет профспілки гірників при держав-
ному тресті з розвідування кам’яновугільних родовищ “Вуглерозвідка”, 
м. Артемівськ/протоколи засідань МК вуглерозвідки/1930–1931 рр./5 спр.

1458/ф. Р-718/Державний кам’яновугільний трест з розвідування 
кам’яновугільних родовищ у західній частині сРсР,  м. Харків Харківської 
області/листування з іноземними фірмами з питань устаткування шахт 
машинами і про буравлення/1930–1932 рр./8 спр.

1459/ф. Р-718/лисичанське позичково-ощадне промислово-коопе-
ративне товариство “Кустснаб”, м. лисичанськ Артемівського округу/про-
токоли загальних зборів членів товариства, циркуляри кустпромспілки, акти 
обстеження ревізійної комісії, рахунково-фінансові справи, особові справи 
членів товариства/1927–1929 рр./45 спр.

1460/ф. Р-719/Маріупольський повітовий кустарно-промисловий 
відділ Донецької губернської ради народного господарства, м. Маріуполь/
Рахунково-фінансові документи/1922 р./1 спр.

1461/ф. Р-719/Місцевий комітет профспілки приватно-торговельних 
підприємств і громадських організацій, м. Артемівськ/Книга протоколів 
загальних зборів членів профспілки/1926–1928 рр./1 спр. 
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1462/ф. Р-722/Артемівське окружне управління виробничого об’єд-
нання інвалідів, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркуляри, розпо-
рядження, директиви, протоколи зборів, особовий склад, бухгалтерські 
книги/1924–1927 рр./140 спр.

1463/ф. Р-723/Об’єднане управління цегляно-черепичних заводів 
“пролетар”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи, річний звіт, 
пояснювальні записки до річного звіту, рахунково-фінансові  справи/1925–
1929 рр./10 спр.

1464/ф. Р-724/Дружківський пункт першого Українського товариства 
“Навантаження”, селище Дружківка Костянтинівського району/Циркуляри 
й інструкції до звітності Артемівської агенції “Навантаження”, акти 
обстеження Дружківського пункту/1925–1926 рр./6 спр.

1465/ф. Р-724/Доломітний державний завод, станція Яма Артемів-
ського району Артемівського округу/Відділи: секретаріат, комерційний, 
бухгалтерія/1921–1932 рр./297 спр.

1466/ф. Р-725/лиманська районна спілка сільських кооперативів, 
с. лиман Артемівського округу/Організаційний відділ, секретаріат, бух-
галтерія/1930–1931 рр./170 спр. 

1467/ф. Р-729/лисичанський районний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, селище лисичанськ Донецької 
губернії* (лисичанський міський виконком ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів), м. лисичанськ Донецької області/
Бухгалтерія, секретаріат, зАГс/1920–1925 рр./15 спр.

1468/ф. Р-730/сталінська контора Українського дорожнього будівель-
ного тресту, м. сталіно сталінського району/проект будівлі дороги селища 
Рутченково-шахти лідіївка, проект будівлі дороги станції Чистяково-
Ольховчик/1931 р./2 спр.

1469/ф. Р-730/сільськогосподарська артіль ім. 10-річчя Жовтня, 
с. привілля привільської сільради Артемівського району/протоколи прав-
ління сільськогосподарської артілі і загальних зборів членів артілі, поста-
нови наркомзему облвиконкому про підготовку до весняної посівної 
кампанії, листування з Артемівським райземвідділом, рахунково-фінансові 
справи/1929–1933 рр./94 спр. 

1470/ф. Р-731/сільськогосподарська артіль ім. сталіна, с. Міньківка 
привільської сільради Артемівського району/протоколи правління сільсь-
когосподарської артілі і загальних зборів членів артілі, циркулярні розпо-
рядження Артемівської міськради і горземвідділу, рахунково-фінансові 
справи/1930–1934 рр./132 спр. 

1471/ф. Р-731/Клинівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Клинове Артемівського району Донецької області/Книги протоколів 
зборів членів РКНс, заяви членів РКНс, циркуляри ЦК КНс/1924–1932 рр./
19 спр.

1472/ф. Р-732/привільська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. привілля Артемівського району Арте-
мівського округу/Інструкції і розпорядження райвиконкому, протоколи 
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засідань і загальних зборів сільради, листування з райвиконкомом, відомості 
про підготовку до посівної кампанії, контрольні книги зАГсу/1924–1933 рр./
80 спр. 

1473/ф. Р-732/Таганрозький борошномельний млин ім. свердлова, 
м. Таганрог Донецької губернії/Циркулярні розпорядження, листування з 
Укрмуком і млинами/1922–1923 рр./10 спр.

1474/ф. Р-734/Дільничний комітет профспілки залізничників при 
станції лиха Донецьких залізниць/ протоколи засідань і загальних зборів 
учпрофспілка/1920–1932 рр./3 спр. 

1475/ф. Р-735/Кузьминівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Кузьминівка першотравневого району/
протоколи президії сільради, розпорядження райвиконкому і райземвід-
ділу, списки особового складу сільради/1924–1925 рр./14 спр.

1476/ф. Р-736/Артемівська міжрайонна автомобільна база Всеукра-
їнського тресту промислової заготівлі плодоовочів, м. Артемівськ/Накази 
по автовугільній базі, листування з підприємствами з питань відванта-
ження палива, інструкції з обліку і звітності, листування з питань ліквідації 
автобази/1932–1935 рр./114 спр.

1477/ф. Р-736/Резниківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Резниківка першотравневого району Ар-
темівського округу/протоколи засідання президії сільради, листування з 
райвоєнвідділом/1926–1927 рр./3 спр. 

1478/ф. Р-737/попаснянське відділення пайового товариства роз-
дрібної торгівлі “ларьок”, селище попасне Артемівського округу/Касова 
книга, головна книга рахунків різних осіб/1925–1926 рр./7 спр.

1479/ф. Р-738/Артемівський міський відділ комунального господар-
ства, м. Гришине Донецької губернії/протоколи, циркулярні розпоряджен-
ня Донгубкомунхозу, листування з Донгубвиконкомом з житлового питання, 
свідоцтва співробітників міськкомунгоспу/1920–1921 рр./13 спр. 

1480/ф. Р-739/Буретне об’єднання Донецьких залізниць, м. Арте-
мівськ Артемівського району/Накази і розпорядження правління буретного 
об’єднання, рахунково-фінансові справи/1934–1935 рр./367 спр.

1481/ф. Р-740/Донецький губернський комітет допомоги хворим і 
пораненим червоноармійцям, м. Артемівськ Донецької губернії/Циркуляри 
і розпорядження Всеукрцекомкома, особові справи співробітників До-
нецькому, фінансове листування/1923–1924 рр./15 спр.

1482/ф. Р-740/Артемівський спиртогорілчаний завод, м. Артемівськ 
Артемівського округу/Циркулярні розпорядження  управління центро-
спирту, накази з управління Укрдержспирту, заяви підприємств на відпуск 
спирту, акти про прийом наливки/1918–1930 рр./386 спр.

1483/ф. Р-741/Шандриголовський районний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шандриголове Ізюм-
ського округу/секретаріат земвідділу, військовий стіл, зАГс, відділ охорони 
здоров’я, відділ місцевгоспу/1923–1930 рр./2061 спр.

1484/ф. Р-741/Артемівська агенція металевого інституту, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/листування/1925–1926 рр./3 спр.
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1485/ф. Р-742/слов’янська спілка сільськогосподарських коопера-
тивів, м. слов’янськ Бахмутського округу Донецької губернії/листування 
сільгосптовариства, книга протоколів, книга рахунків різних осіб і установ, 
касова книга/1921–1926 рр./15 спр. 

1486/ф. Р-742/Народний суд 8-ї дільниці, с. Шандриголове Шандри-
головського району Ізюмського округу/Кримінальні справи/1925–1929 рр./
13 спр.

1487/ф. Р-743/Дебальцівське районне відділення профспілки буді-
вельників, селище Дебальцево Донецької губернії/протоколи засідання 
президії Донецького губвідділу, циркуляри і розпорядження губвідділу, 
протоколи РКК/1923–1925 рр./42 спр.

1488/ф. Р-743/Рубцівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Рубцівка Шандриголовського району/листу-
вання з райземвідділом з земельного питання, облікові картки худоби по 
сільраді, матеріали посівної кампанії/1921–1922 рр./49 спр.

1489/ф. Р-744/Канцелярія бахмутського єпископата Іоанікія, м. Бах-
мут Бахмутського повіту Донецької губернії/заяви священиків і призна-
чення їх на службу у церквах Бахмутського повіту/1921–1922 рр./2 спр.

1490/ф. Р-744/Яровська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Ярове Шандриголовського району Ізюмського 
округу/протоколи загальних зборів товариства, циркулярні розпорядження 
райвиконкому/1923–1924 рр./5 спр.

1491/ф. Р-745/слов’янський районний комітет профспілки праців-
ників освіти, м. слов’янськ Артемівського округу/протоколи окрвідділення 
працівників освіти работпроса, протоколи райкомітету, листування з 
райкомами і відділом охорони праці/1926–1928 рр./21 спр.

1492/ф. Р-745/залізнянський районний комітет профспілки будівель-
ників, с. залізне Артемівського округу/протоколи засідань культурно-
освітньої комісії, колективні договори з підприємствами/1926–1927 рр./
8 спр. 

1493/ф. Р-746/Рубцівська культурно-промислова кооперативна ков-
басна артіль “Цікава праця”, с. Фляки Шандриголовського району Ізюм-
ського округа/Книга протоколів загальних зборів членів артілі, щоденник 
обліку робочих днів і відряджень артілі, головна книга, книга балансового 
обліку/1928–1929 рр./5 спр.

1494/ф. Р-748/Калінінський робітничий комітет профспілки будівель-
ників при Калінінському рудоуправлінні, с. Калінінське Артемівського 
округу/протоколи засідань МК і загальних зборів членів спілки, листування 
зі страхкасою, особові картки членів спілки, касова книга/1925–1926 рр./
13 спр.

1495/ф. Р-750/Артемівське окружне правління шефських товариств 
“Культзмичка”, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи райшеф-
правлінь, листування з райшефправліннями й агітпунктами/1925–1930 рр./
8 спр. 

1496/ф. Р-751/заводський комітет профспілки хімічної промисло-
вості при першому державному скляному вогнетривко-керамічному й 
алебастровому заводі/списки робітників заводу, листування з губвідділом 
спілки хіміків, протоколи засідання завкому/1919–1928 рр./13 спр.
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1497/ф. Р-751/лозоватська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. лозовате Шандриголовського району Ізюм-
ського округу/листування з райвиконкомом, протоколи засідань сільради, 
відомості про сільгоспподаток, контрольні книги зАГс/1921–1924 рр./
34 спр.

1498/ф. Р-752/Гришинська районна робітничо-селянська інспекція, 
с. Гришине Бахмутського повіту Донецької губернії/Циркулярні розпо-
рядження губінспекції і повітінспекції, акти ревізій державних установ, 
листування з державними установами/1920–1921 рр./12 спр.

1499/ф. Р-752/Тернівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Тернове Ізюмського повіту Харківської 
губернії/списки церковної двадцятки, списки позбавлених прав голосу по 
сільраді, листування з держустановами і підприємствами про взяття на 
облік осіб, що втекли з білогвардійцями і керівників релігійних сект/1924 р./
1 спр.

1500/ф. Р-753/Криндичівський райвиконком ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Криндичівка Донецької губернії/
протоколи президії Криндичівського РВК, відомості про стан роботи 
сільрад/1920–1922 рр./12 спр. 

1501/ф. Р-753/Рубіжанське сільськогосподарське кооперативне това-
риство, с. Рубіжне лисичанського району Артемівського округу/Книга 
протоколів товариства, листування про заготівлю зерна/1918–1927 рр./
5 спр.

1502/ф. Р-754/Богородичненське кредитно-сільськогосподарське ко-
оперативне товариство, с. Богородичне слов’янського району Донецької 
губернії/Книги протоколів кредитного товариства, рахунково-фінансові 
справи/1913–1924 рр./8 спр.

1503/ф. Р-755/Артемівський районний комітет незаможних селян, 
м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи загальних зборів членів 
КНс і сільських КНс, циркуляри і розпорядження окружних КНс, 
рахунково-фінансові справи/1923–1930 рр./63 спр.

1504/ф. Р-756/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському виконкомі рад  робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Артемівськ/протоколи загальних збо-
рів членів спілки і засідань МК, акти обстежень МК, рахунково-фінансові 
справи/1925–1928 рр./11 спр.

1505/ф. Р-756/Криволуцька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Крива лука Рай-Олександрівського району 
Артемівського округу/списки з обкладання сільгоспподатком, контрольні 
книги зАГсу, листування з райвиконкомом/1923–1925 рр./8 спр.

1506/ф. Р-757/парасковіївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. прасковіївка першотравневого району/
протоколи президії, сільради і ревкомісії, листування з перевиборів сіль-
рад, циркулярні розпорядження райвиконкому, доповіді і звіти райви-
конкому/1923–1926 рр./71 спр.

1507/ф. Р-758/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при окружному статистичному бюро, м. Артемівськ Арте-
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мівського округу/протоколи засідань місцевкому і загальних зборів членів 
спілки/1924–1930 рр./10 спр.

1508/ф. Р-759/Ямпільська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ямпіль Рай-Олександрівського району/Цирку-
ляри окружних райвиконкомів, списки допризовників і демобілізованих 
червоноармійців/1923–1924 рр./2 спр.

1509/ф. Р-760/лисичанський районний відділ народної освіти при 
лисичанському райвиконкомі рад робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, м. лисичанськ Донецької губернії/Накази по повіт-
віділу народної освіти/1922 р./1 спр. 

1510/ф. Р-761/лисичанська об’єднана лікарняна каса, м. лисичанськ 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії/протоколи конференції і 
засідань під час правління лікарняної каси, звіти про діяльність правління 
каси/1919 р./3 спр.

1511/ф. Р-763/Ново-селидівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Ново-селидівка Авдіївського району 
сталінського округу/Опис майна школи і сільради, звіти ревкомісії, спра-
ви особового складу сільради, листування зАГсу, протоколи президії сіль-
ради/1925–1927 рр./45 спр. 

1512/ф. Р-764/лиманська районна судово-земельна комісія, селище 
лиман лиманського району Артемівського округу/судово-земельні 
справи/1923–1924 рр./92 спр.

1513/ф. Р-766/зеландсько-псковське поштове відділення, с. зелан-
дсько-псков старобільского повіту Харківської губернії/Циркуляри на-
чальника Харківського поштово-телеграфного округу/1917 р./1 спр. 

1514/ф. Р-766/Архангельська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Архангельське залізнянського району 
Артемівського округу/Накази і розпорядження райвиконкому, листування 
про сільгоспподаток, протоколи сільського КНс/1923–1926 рр./17 спр.

1515/ф. Р-767/лиманський районний комітет профспілки працівни-
ків народного харчування, селище лиман Артемівського округу/Циркуляри 
і розпорядження окрвідділення, протоколи РКК, протоколи зборів членів 
спілки/1928–1930 рр./17 спр. 

1516/ф. Р-767/Воздвиженська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка залізнянського району/спи-
ски виборців сільради, протоколи райвиконкому і сільради, листування з 
уповноваженими сільради, доповіді і звіти сільради/1927–1928 рр./54 спр.

1517/ф. Р-768/скотоватський цегельний завод, с. скотоватське Бах-
мутського повіту Донецької губернії/списки на сплату жалування робіт-
никам та службовцям заводу, касові виписки/1922–1923 рр./4 спр. 

1518/ф. Р-769/Костянтинівський районний виконком  ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Костянтинівка* (Костян-
тинівський міськвиконком ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, м. Костянтинівка)/секретаріат, комунгосп, фінвідділ/1921–
1926 рр./232 спр. 

1519/ф. Р-770/Костянтинівська районна робітничо-селянська інспе-
кція, м. Костянтинівка Донецької області/листування про особовий склад 
РсІ, доповіді РсІ, заяви різних осіб і установ/1921 р./8 спр.
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1520/ф. Р-770/Дебальцівська сільська крамниця Артемівського окру-
жного відділення пайового товариства роздрібної торгівлі “ларьок”/Цирку-
лярні розпорядження Артемівського окрвідділення “ларьок”, списки 
особового складу сільлавки, протоколи засідання правління філії/1924–
1927 рр./15 спр.

1521/ф. Р-771/Єнакіївський волосний виконком рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, м. Єнакієве Донецької губернії/
справа записів актів цивільного стану/1920 р./1 спр.

1522/ф. Р-771/Донецька губернська арбітражна комісія при Донець-
кому губернському відділі праці, м. Артемівськ Донецької губернії/листу-
вання з заводами й установами, судові справи/1924–1925 рр./12 спр. 

1523/ф. Р-772/лисичанський концентраційний табір примусових 
робіт, м. лисичанськ Донецької області/справи особового складу табору, 
списки ув’язнених, циркулярні розпорядження суддів/1920–1921 рр./
10 спр. 

1524/ф. Р-772/Олександро-Калинівська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександро-Калинове/про-
токоли засідання сільради, страхові акти, контрольні книги зАГс, розпо-
рядження райвиконкому/1920–1926 рр./59 спр.

1525/ф. Р-773/Олексіївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Олексіївка Костянтинівського району/
протоколи президії сільради, протоколи сільських КНс, плани роботи і 
звіти сільради, акти реєстрації шлюбів, новонароджених і померлих/1921–
1926 рр./59 спр.

1526/ф. Р-773/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському окружному відділі кредитспілки, 
м. Артемівськ/протоколи загальних зборів членів спілки і засідань МК, 
особові справи членів спілки, фінансові звіти/1928–1930 рр./14 спр.

1527/ф. Р-775/Місцевком профспілки радянських торговельних 
службовців при Артемівській районній конторі “Хлібопродукт”, м. Арте-
мівськ/протоколи загальних зборів членів спілки і нарад МК, особові 
справи членів спілки, рахунково-фінансові справи/1923–1927 рр./19 спр.

1528/ф. Р-775/сталінська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, хут. сталінське Костянтинівського району/
Розпорядження райвиконкому, протоколи загальних зборів сільради, 
матеріали виборкому сільради, плани роботи сільради/1925–1926 рр./
17 спр.

1529/ф. Р-776/Рудничний комітет профспілки гірників при руднику 
ім. Артема Артемівського району/протоколи рудкому і загальних зборів 
членів спілки, протоколи КРК, листування з відділом праці/1921–1922 рр./
29 спр.

1530/ф. Р-776/Катеринівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Катеринівка Костянтинівського району/
протоколи райвиконкому і сільради, матеріали з перевиборів сільради, 
листування про сільгоспподаток/1925–1926 рр./38 спр.

1531/ф. Р-777/Дружківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, селище Дружківка Костянтинівського району 
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Артемівського округу/протоколи Дружківської сільради, контрольний 
журнал зАГсу/1926–1926 рр./3 спр.

1532/ф. Р-778/предтечино-перещепнянська сільська рада робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, хут. предтечине Костян-
тинівського району/протоколи засідання сільради, листування з районним 
окрвоєнкоматом/1925 р./9 спр.

1533/ф. Р-779/сурівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. сурівка Костянтинівського району Арте-
мівського округу/протоколи президії сільради, протоколи культкомісії 
сільради/1925–1926 рр./12 спр. 

1534/ф. Р-780/слов’янський гірничозаводський продовольчий комі-
тет при заводі “Червоний Хімік”, м. слов’янськ Ізюмського повіту Харків-
ської губернії/листування з заводами про постачання продовольством, 
протоколи засідань гірничозаводського комітету, рахунково-фінансові 
справи/1918–1919 рр./23 спр.

1535/ф. Р-780/Державний трест кам’яновугільної промисловості 
“Артемвугілля”, м. Артемівськ/секретаріат, відділи: промисловий, експлу-
атаційний, бухгалтерія/1932–1933 рр./136 спр.

1536/ф. Р-781/Організаційне бюро Артемівської окружної філії проф-
спілки будівельників, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи 
засідань робітничого комітету, кошториси окрвідділення і місцевкомів, ві-
домості з обліку членів спілки, листування про культмасову роботу/1927–
1928 рр./14 спр.

1537/ф. Р-783/Гришинський повітовий земельний відділ при Гри-
шинському повітовому виконкомі рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Гришине Донецької губернії/протоколи Гри-
шинської земкомісії, списки особового складу земвідділу, звіти повітового 
земвідділу/1920–1922 рр./27 спр.

1538/ф. Р-783/судова земельна комісія петровського райвиконкому, 
селище Микитівка Артемівського округу/судово-земельні справи, цирку-
ляри і розпорядження вищих організацій/1923–1926 рр./63 спр.

1539/ф. Р-785/слов’янський повітовий комітет незаможних селян, 
м. слов’янськ Донецької губернії/протоколи засідань повітового КНс про 
посівну площу і про прийом до членів КНс, особові справи  делегатів з’їздів 
і нарад КНс/1922–1923 рр./32 спр.

1540/ф. Р-785/Губернське управління торгівлею по Донецькому ба-
сейну “Донбасторг”, м. Артемівськ Донецької губернії/Договори на продаж 
лісоматеріалів та інших предметів, головна книга/1923 р./3 спр.

1541/ф. Р-786/Гришинський комітет незаможних селян, с. Гришине 
Донецької губернії/Доповіді про діяльність волосних КНс, відомості про 
стан РКНс, циркулярні розпорядження Донецького губернського КНс, 
листування РКНс/1921–1922 рр./9 спр.

1542/ф. Р-787/Місцевком профспілки радянських торговельних 
службовців при сільськогосподарському банку, м. Артемівськ/протоколи 
загальних зборів членів спілки і засідань МК, накази по МК, рахунково-
фінансові справи/1925–1929 рр./20 спр.
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1543/ф. Р-791/слов’янський пункт № 7 Харківського акціонерного 
товариства з торгівлі рудою, металом і металевим брухтом, м. слов’янськ/
листування пункту з Харківською конторою рудметалторг, відомості руху 
парних металів по слов’янському пункту, список робітників на отримання 
спецодягу/1926–1929 рр./11 спр.

1544/ф. Р-791/Артемівський краєзнавчий музей, м. Артемівськ Ар-
темівського округу/листування з окрвідділом народної освіти й інших 
державних установ, акти на приймання і переоблік експонатів, рахунково-
фінансові справи/1924–1927 рр./10 спр.

1545/ф. Р-793/Юр’ївська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Юр’ївка Гришинського району Артемівського 
округу/Циркулярні розпорядження окрвиконкому і райвиконкому, протоколи 
президії сільради, звіти про роботу сільради, протоколи сКНс/1926–
1929 рр./55 спр. 

1546/ф. Р-795/Контора Єнакіївської будівельної дільниці з проведен-
ня санітарно-технічних робіт наркомату важкої промисловості, м. Єнакієве 
Донецької області/Накази тресту, листування про особовий склад, річний 
звіт, акти прийому матеріалів, проекти і пояснювальні записки про 
будівництво/1934–1936 рр./108 спр. 

1547/ф. Р-796/Рубіжанська будівельна дільниця Українського сані-
тарного будівництва, селище Рубіжне Артемівського округу/Книги наказів 
Рубіжанської дільниці, протоколи нарад співробітників, статистичні відо-
мості по дільниці, пояснювальні записки до договору/1930–1931 рр./
14 спр.

1548/ф. Р-797/Контора начальника робіт з будівництва лисичансько-
го скляного заводу Українського будівельного тресту легкої промислово-
сті/секретаріат, відділ постачання, технічний відділ, бухгалтерія/1930–
1934 рр./117 спр.

1549/ф. Р-797/Місцевком профспілки радянських торговельних служ-
бовців при Горлівському відділенні пайового товариства роздрібної торгі-
влі/протоколи МК і загальних зборів членів спілки, протоколи комісії з 
охорони праці/1924–1926 рр./18 спр.

1550/ф. Р-798/Костянтинівська районна контора Українського буді-
вельного легкопромислового тресту, м. Костянтинівка Донецької губернії/
секретаріат, відділи: виробничо-будівельний, постачання, бухгалтерія/1929–
1935 рр./111 спр.

1551/ф. Р-799/3-я слов’янська районна контора Українського буді-
вельного тресту, м. слов’янськ Донецької області/Відділи, виробничо-
будівельний, постачання, секретаріат, бухгалтерія/1930–1932 рр./110 спр.

1552/ф. Р-799/Юзівське районне лісництво, м. Юзівка Донецької 
губернії/Накази і розпорядження Донецькгублісуправління, документи осо-
бового складу робітників та службовців/1920–1924 рр./10 спр.

1553/ф. Р-801/слов’янська контора транспортного споживчого това-
риства Донецьких залізниць, м. слов’янськ Донецької губернії/Відділи: 
адміністративний, постачання, торговельний, виробничий, громадського 
харчу-вання, бухгалтерія/1921–1924 рр./361 спр.
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1554/ф. Р-801/лисичанська районна рада професійних спілок, м. ли-
сичанськ лисичанського району Донецької губернії/Відділи: протоколи 
загальних зборів спілок, листування радпрофа з місцевкомами, особові 
справи членів спілки/1921 р./24 спр.

1555/ф. Р-802/Горлівська будівельна дільниця українського будів-
ництва місцевої промисловості, м. Горлівка Донецької області/Відділи: 
постачання, технічний, загальний, бухгалтерія/1931–1934 рр./82 спр.

1556/ф. Р-803/Костянтинівська міська рада товариства винахідників, 
м. Костянтинівка Донецької області/звіти і плани бризового бюро вина-
хідників при заводах, листування з обласною радою товариства винахід-
ників, матеріали ліквідкома товариства винахідників, рахунково-фінансові 
справи/1933–1935 рр./39 спр. 

1557/ф. Р-803/Боково-Хрустальське лісництво, с. Боково-Хрусталь 
Донецької губернії/Накази і розпорядження уряду  про вирощування і вико-
ристання лісів, листування з особового складу лісництва з Донгублісуправ-
лінням, господарський план лісництва/1920–1922 рр./7 спр.

1558/ф. Р-804/лисичанська контора першого українського пайового 
товариства “Навантаження”, м. лисичанськ лисичанського району Арте-
мівського округу/листування з правлінням товариства, циркулярні роз-
порядження правління товариства, рахунково-фінансові справи/1924–
1927 рр./25 спр.

1559/ф. Р-804/Горлівський рудничий виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів при руднику № 5, 
с. Горлівка/Циркулярні розпорядження РВКа, протоколи нарад і зборів 
рудради, звіти і доповіді про роботу рудради, матеріали виборчкому/1927–
1928 рр./13 спр.

1560/ф. Р-805/Єнакіївське гірське лісництво, м. Єнакієве Єнакіївсь-
кого району Артемівського округу/Накази і розпорядження лісоуправлін-
ня, річний звіт Єнакіївського гірського лісництва, листування з лісовими 
районами, особові справи службовців гірського лісництва/1924–1931 рр./
27 спр.

1561/ф. Р-807/Шахтинський повітовий виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Шахти Донецької 
губернії/списки особового складу працівників повітвиконкому, протоколи 
засідання економнаради/1921–1923 рр./8 спр.

1562/ф. Р-808/Краматорська районна контора Донецької кооператив-
ної тари, м. Краматорськ Донецької області/Циркулярні розпорядження 
і накази облконтори Донкооптари, рахунково-фінансові справи/1933–
1935 рр./8 спр.

1563/ф. Р-809/Артемівська міжрайонна контора Донецької коопера-
тивної контори, м. Артемівськ Донецької області/Балансові звіти кон-
тори/1925–1935 рр./4 спр.

1564/ф. Р-810/слов’янська міжрайонна контора Донецької коопера-
тивної тари, м. слов’янськ Донецької області/Рахунково-фінансові справи/
1935 р./2 спр.

1565/ф. Р-810/старобільский повітовий земельний відділ при ста-
робільському повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селянських 
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і червоноармійських депутатів, м. старобільськ Донецької губернії/про-
токоли повітземвідділу, протоколи кінних заводів, особовий склад праців-
ників кінних заводів/1919–1920 рр./9 спр.

1566/ф. Р-811/лисичанське відділення текстильної і швейної проми-
словості, м. лисичанськ Артемівського округу/листування з Донецькою 
райконторою, рахунково-фінансові справи/1925 р./4 спр.

1567/ф. Р-811/Артемівська районна контора державного акціонерного 
товариства транспортного будівництва, м. Артемівськ Донецької області/
планово-виробничий відділ, секретаріат, технічний відділ, відділ поста-
чання, бухгалтерія/736 спр.

1568/ф. Р-812/слов’янський місцевий комітет профспілки працівни-
ків медико-санітарної праці при робітничій поліклініці, м. слов’янськ 
Артемівського округу/Алфавітна книга членів спілки/1924 р./1 спр.

1569/ф. Р-812/Костянтинівська районна контора Донецької коопера-
тивної тари, м. Костянтинівка Донецької області/Рахунково-фінансові 
справи/1935 р./9 спр. 

1570/ф. Р-814/Краматорська районна контора з проведення санітарно-
технічних робіт наркомату важкої промисловості, м. Краматорськ Донецької 
області/Накази по конторі, протоколи під час технічних нарад, розпоряд-
ження головного інженера, листування з трестом південсантехбуду, 
рахунково-фінансові справи/1931–1935 рр./158 спр. 

1571/ф. Р-814/лисичанський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лисичанськ 
Донецької губернії/секретаріат, зАГс, бухгалтерія/1920–1925 рр./13 спр. 

1572/ф. Р-815/Артемівський педагогічний технікум, м. Артемівськ 
Артемівського округу/листування з НКО, особові  справи студентів, прото-
коли КРК, річний звіт технікуму/1920–1929 рр./454 спр.

1573/ф. Р-816/Алчевський районний комітет професійної спілки 
харчової промисловості, м. Алчевськ Донецької губернії/Книга протоколів 
райкому спілки/1922–1923 рр./1 спр. 

1574/ф. Р-817/Криндичівське відділення текстильної і швейної про-
мисловості, с. Криндичівка сталінського округу/Циркулярні розпоряд-
ження управління текстильної, швейної промисловості/1925 р./1 спр. 

1575/ф. Р-817/слов’янська міжрайонна база Донецької обласної спі-
лки споживчих товариств (міжрайбаза Доноблспоживспілка), м. слов’янськ 
слав’янського району Донецької області/Циркуляри і розпорядження Дон-
облспоживспілки, пояснювальні записки, списки співробітників, фінансові 
звіти, різне листування/1933–1936 рр./478 спр.

1576/ф. Р-818/Гришинське лісництво, с. Гришине Бахмутського по-
віту Донецької губернії/Циркулярні розпорядження Донецькгублісоуправ-
ління посвідчення співробітників лісництва, листування про штат і осо-
бовий склад робітників та службовців/1920–1922 рр./6 спр.

1577/ф. Р-818/Костянтинівська поштово-телеграфна контора, м. Ко-
стянтинівка Костянтинівського району/Циркуляри начальника Катерино-
славського поштового округу, річний звіт і поштово-телеграфна статистика, 
листування про особовий склад/1920–1926 рр./6 спр.
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1578/ф. Р-819/лиманська районна спілка сільських кооперативів, 
с. лиман Артемівського округу/Організаційний відділ, секретаріат, бухгал-
терія/1930–1931 рр./170 спр.

1579/ф. Р-819/Єнакіївське будівельне управління водо-канального 
будівництва, м. Єнакієве Донецької області/секретаріат, планово-вироб-
ничий відділ, бухгалтерія, відділ постачання/1933–1935 рр./62 спр.

1580/ф. Р-820/Костянтинівська районна будівельна контора водо-
канального будівництва, м. Костянтинівка/Циркуляри і розпорядження 
Всеукраїнського відділення “Водоканалбуду”, листування з Всеукраїнським 
відділенням “Водоканалбуду”/1929–1931 рр./6 спр.

1581/ф. Р-821/лисичанська будівельна контора водоканального бу-
дівництва, м. лисичанськ Донецької області/Накази з особового складу, 
матеріали бюро раціоналізації по лисичанській конторі/1933 р./2 спр.

1582/ф. Р-821/Ровенецький волосний земельний відділ при Рове-
нецькому волосному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ровеньки Донецької губернії/списки про 
наділення землею різних осіб і установ, листування з посівтрійкою/1920–
1921 рр./5 спр.

1583/ф. Р-822/слов’янська будівельна контора водоканального будів-
ництва, м. слов’янськ Донецької області/листування про устрій і устат-
кування механічної і ливарної майстерні/1932 р./1 спр.

1584/ф. Р-823/Гришинська контора “Водоканалбуд”, с. зеландсько-
Економічне Донецької області/загальний зведений баланс, розрахункові 
відомості, ліквідаційний баланс/1932 р./2 спр.

1585/ф. Р-824/Артемівська районна судова земельна комісія, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/справи про позови громадян і про скарги/1923–
1930 рр./388 спр.

1586/ф. Р-826/Тернівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Тернівка Шандриголовського району Ізюм-
ського округу/протоколи засідання президії сільради і сільського КНс, 
листування з райвиконкомом, акти ревізії  сільради, звіти сільради, статис-
тичні зведення з обліку земель і лісів/1922–1924рр./41 спр.

1587/ф. Р-827/петровський районний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микитівка Артемів-
ського округу/земельно-судові справи, постанови Артемівського окрви-
конкому, списки платників сільгоспподатку/1926–1927 рр./106 спр.

1588/ф. Р-828/залізнянська районна судово-земельна комісія, с. залі-
зне Артемівського округу/судово-земельні справи/1926–1927 рр./145 спр.

1589/ф. Р-830/Озерянівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Озерянівка залізнянського району/
Циркуляри і розпорядження окружного і районного виконкомів, листування 
з райвиконкомом з земельного питання, протоколи загальних зборів 
сільради/1926–1927 рр./43 спр.

1590/ф. Р-831/Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Миколаївка залізнянського району/про-
токоли окружного і районного виконкомів, протоколи президії сільради, 
матеріали з перевиборів сільради, звіти сільради/1927–1928 рр./22 спр.
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1591/ф. Р-831/Криндичівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Криндичівка 
Донецької губернії/протоколи президії Криндичівського РВК, зведення про 
роботу сільських рад/1920–1922 рр./12 спр.

1592/ф. Р-832/Фабрично-заводський комітет професійної спілки по-
ліграфічного виробництва при Артемівській друкарні, м. Артемівськ/про-
токоли засідання КРК, листування з охорони праці/1924–1926 рр./7 спр.

1593/ф. Р-832/зайцівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. зайцеве петровського району Донецької 
губернії/листування з петровським райземвідділом, циркуляри і накази 
Донгубвиконкому, протоколи зайцівської сільради/1922–1925 рр./31 спр. 

1594/ф. Р-833/зайцівська “любовно-братерська” сільськогосподарська 
трудова артіль, с. зайцеве Бахмутського повіту Донецької губернії/лис-
тування з земвідділом, акти обстеження артілі, статут артілі/1922–1924 рр./
5 спр.

1595/ф. Р-833/Гришинська районна контора акціонерного товариства 
“село і техніка”, с. Гришине Бахмутського повіту Донецької губернії/Книга 
дебіторів і кредиторів товариства й інших осіб, установ/1923 р./2 спр.

1596/ф. Р-834/Костянтинівська районна робітничо-селянська інс-
пекція, м. Костянтинівка Донецької області/листування про особовий склад 
РсІ, доповіді РсІ, заяви різних осіб і установ/1921 р./8 спр.

1597/ф. Р-836/Артемівська окружна спілка житлових кооперативів 
“Житлоспілка”, м. Артемівськ/секретаріат, оргвідділ, будівельний відділ, 
торговельний відділ, бухгалтерія/1925–1930 рр./371 спр.

1598/ф. Р-838/Фабричний комітет професійної спілки шкіряної про-
мисловості при Артемівській 7-й державній взуттєвій фабриці, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/протоколи засідання фабкому шкіряників і 
КРК, розпорядження райкому шкіряників, звіти і доповіді фабкому, прото-
коли загальних зборів членів спілки, списки робітників фабрики/1923–
1930 рр./65 спр.

1599/ф. Р-838/Донецьке губернське робітниче бюро, м. Бахмут До-
нецької губернії/Накази Донецького губбюро, протоколи засідання прод-
працівників, листування з повітовими робітничими бюро/1920–1921 рр./
7 спр.

1600/ф. Р-839/лисичанський районний комітет незаможних селян, 
м. лисичанськ Донецької області/Особові рахунки/1925 р./1 спр.

1601/ф. Р-839/Донецький обласний трест місцевих будівельних 
матеріалів, м. Артемівськ сталінської області/секретаріат, відділи: кадрів,  
виробничий, постачання, плановий, бухгалтерія/1933–1939 рр./986 спр.

1602/ф. Р-840/Дружківська робітнича лікарня ім. Революційного про-
летаріату, станція Дружківка Артемівського округу/протоколи лікарсько-
контрольної комісії, книга наказів лікарні, циркуляри і розпорядження 
окружного відділу охорони здоров’я, рахунково-фінансові справи/1924–
1929 рр./23 спр.

1603/ф. Р-841/слов’янський магазин товариства державного видав-
ництва України, м. слов’янськ Артемівського округу/листування з голов-
ною конторою видавництва, рахунково-фінансові справи/1923–1924 рр./
2 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

410

1604/ф. Р-841/Артемівський міський фінансовий відділ, м. Арте-
мівськ Донецької області/Особові справи службовців установ і кустарів, з  
обкладання прибутковими податками/1924–1933 рр./5764 спр.

1605/ф. Р-842/Костянтинівський 10-й державний шкіряний завод, 
м. Костянтинівка Артемівського округу/листування з управлінням ВРНГ, 
протоколи засідань виробничих комісій і заводкому, доповіді заводоуп-
равління, листування з інспекторами з охорони праці/1924–1928 рр./36 спр.

1606/ф. Р-843/Олександро-Грушівський повітовий виконавчий комі-
тет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олек-
сандро-Грушевськ Донецької губернії/Накази райвиконкому і райкомісарі-
ату з військових справ, списки відповідальних працівників райвиконкому/
1920 р./4 спр.

1607/ф. Р-843/Артемівський кущовий суд, м. Артемівськ Артемівсь-
кого району Донецької області/Карні і цивільні справи/1931–1935 рр./
3936 спр.

1608/ф. Р-844/сталінська обласна школа піонервожатих, м. Арте-
мівськ Артемівського району сталінської області/Накази по школі, інстру-
кції з обліку і звітності, інвентарні книги і меморіальні номери/1938–
1940 рр./54 спр.

1609/ф. Р-845/Артемівська державна електрична станція, м. Артемі-
вськ Артемівського району/загальний відділ, бухгалтерія/1929–1934 рр./
191 спр.

1610/ф. Р-846/Білокузьминівське православне товариство, с. Біло-
кузьминівка Бахмутського повіту Донецької губернії/листування товарис-
тва з Бахмутським повітовим виконкомом, статут релігійного  товариства, 
списки релігійної громади/1923 р./3 спр.

1611/ф. Р-846/закотнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. закотне Рай-Олександрівського району 
Бахмутського округу/листування із сільрадами з реєстрації громад/1923 р./
1 спр.

1612/ф. Р-847/Воєводівське поштове-телеграфне відділення, с. Воє-
водівка старобільского повіту Харківської губернії/Циркулярні розпо-
рядження Харківського поштово-телеграфного управління/1917–1920 рр./
2 спр.

1613/ф. Р-847/Ямпільська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ямпіль Рай-Олександрівського району 
Артемівського округу/Циркуляри окружного і районного виконкомів, 
списки допризовників та демобілізованих червоноармійців/1923–1924 рр./
2 спр.

1614/ф. Р-848/Гришинське товариство взаємного кредиту, с. Гришине 
Гришинського району Артемівського округу/протоколи засідань правління і 
загальних зборів товариства/1925–1926 рр./1 спр.

1615/ф. Р-849/Краматорський машинобудівний інститут, м. Крама-
торськ Краматорського району/Розпорядження й інструкції ГУУзНКТп, 
акти і фінансові звіти інституту, книга наказів, накази педагогічних, 
кваліфікаційних комісій і різних кафедр, наукові програми, особові аркуші з 
обліку кадрів і особові справи студентів/1931–1935 рр./1550 спр.
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1616/ф. Р-849/Корсунський волосний продовольчий комітет, с. Кор-
сунь-садки Бахмутського повіту Катеринославської губернії/листування і 
посвідчення про видачу продовольства/1917–1918 рр./1 спр.

1617/ф. Р-851/Місцевий комітет професійного спілки медико-
санітарної праці при Артемівському окружному відділі охорони здоров’я, 
м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпорядження окрпроф-
ради/1926 р./1 спр.

1618/ф. Р-851/лисичанський повітовий військово-революційний ко-
мітет, м. лисичанськ лисичанського повіту Донецької губернії/протоколи 
повітових і волосних ревкомів і секретне листування з державними уста-
новами, накази повітового ревкому/1919–1920 рр./3 спр.

1619/ф. Р-852/лисичанський районний відділ народної освіти при 
лисичанському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. лисичанськ Донецької губернії/
Накази по повітовому відділу народної освіти/1922 р./1 спр.

1620/ф. Р-855/109-й окремий стрілецький батальйон військ Всесо-
юзної надзвичайної комісії, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької 
губернії/звіт про діяльність стрілецького батальйону військ Всесоюзної 
Надзвичайної комісії і секретне листування з військовими частинами/1920–
1922 рр./3 спр.

1621/ф. Р-856/Кремінський підрайонний революційний комітет, 
с. Кремінне лисичанського повіту Донецької губернії/протоколи підрайон-
ного революційного комітету і протоколи дізнань із приводу контр-
революційного повстання в с. Терни/1928 р./1 спр.

1622/ф. Р-858/Головна контора з реалізації винаходів і сприяння ро-
бітничому винахідництву в кам’яновугільній промисловості “Винайдення-
вугілля”/секретаріат, відділ експлуатації, конструкторське бюро/1929–
1933 рр./46 спр.

1623/ф. Р-858/Горлівський робітничий комітет професійної спілки 
будівельників при конторі бюро механічного заводу, с. Горлівка Артемів-
ського округу/листування з окркомітетом спілки будівельників/1925–
1926 рр./2 спр.

1624/ф. Р-859/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
при будівництві будинку леніна, м. Артемівськ Артемівського району 
Артемівського округу/Директиви і листування з окрвідділенням спілки 
будівельників/1928 р./2 спр.

1625/ф. Р-860/Варваропільський крамничний робітничий коопера-
тив “праця”, с. Варваропілля Донецької губернії/списки пайовиків коопе-
ративу/1926 р./1 спр.

1626/ф. Р-860/Уповноважений Українського головного управління 
з палива по Донецькій губернії, м. Бахмут Бахмутського округу Донець-
кої губернії/секретаріат, відділи: техніко-плановий, обліково-статистич-
ний/1922–1924 рр./48 спр.

1627/ф. Р-861/Артемівська Всеукраїнська інвентаризаційна контора, 
м. Артемівськ Артемівського району Донецької губернії/Накази і листу-
вання зі слов’янською конторою, грошові виправдання, документи, накази  
й інструкції головної контори/1934–1935 рр./21 спр.

1628/ф. Р-862/луганська Всеукраїнська інвентаризаційна контора, 
м. луганськ луганського району Донецької губернії/звітні матеріали по 
луганській виробничій конторі/1934 р./1 спр.
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1629/ф. Р-863/слов’янська Всеукраїнська інвентаризаційна контора, 
м. слов’янськ слов’янського району Донецької області/Книга наказів по 
слов’янській конторі, інструкції і циркуляри, план м. слов’янська, особові 
справи співробітників/1933–1934 рр./35 спр.

1630/ф. Р-864/святогорівський санаторій Червоного Хреста, с. свя-
тогорськ слов’янського району/Накази по санаторію Червоного Хреста/
1922 р./1 спр.

1631/ф. Р-864/Горлівський районний комітет професійної спілки 
працівників медсанпраці, с. Горлівка петровського району Артемівського 
округу/протоколи засідань місцевого і районного комітету профспілки 
працівників медико-санітарної праці/1925 р./1 спр.

1632/ф. Р-865/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
медико-санітарної праці при слов’янській лікарні ім. леніна, м. слов’янськ 
Артемівського округу/протоколи засідань місцевого комітету і загальних 
зборів співробітників лікарні/1926–1927 рр./1 спр. 

1633/ф. Р-865/Бахмутське повітове професійне бюро торговельно-
промислових службовців, м. Бахмут Донецької губернії/Книга особового 
складу профбюро, головна книга/1920 р./2 спр.

1634/ф. Р-866/Управління начальника Горлівського гірського округу, 
с. Горлівка петровського району Артемівського округу/листування з гірсь-
ким відділом про корисні копалини і їх експлуатацію/1924–1925 рр./2 спр.

1635/ф. Р-866/Єнакіївський районний відділ професійної спілки 
харчової і смакової промисловості, м. Єнакієве Артемівського округу/прото-
коли засідання правління райвідділу/1917–1921 рр./1 спр.

1636/ф. Р-867/старобільска повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. старобільськ Донецької губернії/Книга наказів повітової РсІ, протоколи 
засідань президії виконкому/1920–1923 рр./5 спр.

1637/ф. Р-868/Кам’янський повітовий виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кам’янка Донецької 
губернії УсРР/протоколи виконкому, справа з обліку кадрів/1920 р./3 спр. 

1638/ф. Р-868/Донецький губернський відділ професійної спілки 
деревообробників, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/лис-
тування з державними підприємствами і низовими профорганізаціями з 
питання робітничої сили/1921 р./1 спр. 

1639/ф. Р-869/Гейденська кооперативно-трудова артіль з виробниц-
тва олії “Червоноармієць”, хут. Гейден Олександрівського району Арте-
мівського округу/протоколи загальних зборів членів артілі, рахунково-
фінансові справи/1928–1929 рр./4 спр.

1640/ф. Р-870/сергіївський місцевий комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, сергіївський район/протоколи 
місцевого комітету, протоколи КРК, листування з районним відділенням 
радторгслужбовців/1925 р./6 спр.

1641/ф. Р-871/Красногорський робітничий комітет професійної спіл-
ки будівельників, с. Красногорськ Артемівського округу/справа особового 
складу/1926 р./1 спр. 

1642/ф. Р-871/Груповий комітет професійної спілки робітників та 
службовців-друкарів при видавництві “Кочегарня”, м. Артемівськ Арте-
мівського району Артемівського округу/Циркулярні розпорядження ок-
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ружного відділу профспілки друкарів, протоколи виробничих нарад, 
протоколи засідання рупкому і загальних зборів робітників та служ-
бовців/1929–1930 рр./20 спр.

1643/ф. Р-872/Микитівський дільничний політичний відділ заліз-
ниці, станція Микитівка Бахмутського повіту Донецької губернії/Накази й 
інструкції політкомісара дороги і листування з ним/1920 р./1 спр. 

1644/ф. Р-872/лозово-павлівський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лозово-
павлівка луганського повіту Донецької губернії/Накази і циркуляри 
повітвиконкому і волвиконкому/1923 р./1 спр. 

1645/ф. Р-873/Костянтинівська кустарно-промислова артіль пекарів 
“Шлях кооперації”, с. Костянтинівка Костянтинівського району Артемівсь-
кого округу/Книга особових рахунків членів артілі/1926–1927 рр./1 спр.

1646/ф. Р-874/Бахмутський районний комітет професійної спілки 
працівників медико-санітарної праці, м. Бахмут Бахмутського повіту 
Донецької губернії/Книга протоколів районного комітету медсанпраця, 
книга обліку членів спілки/1920–1922 рр./2 спр.

1647/ф. Р-874/заводський комітет професійної спілки хімічної про-
мисловості при попаснянському скляному заводі, с. попасна Артемівсь-
кого округу/Книга протоколів заводського комітету/1920–1922 рр./1 спр.

1648/ф. Р-875/заводський комітет професійної спілки металістів при 
Єнакіївському цегельному заводі “Індустрой”, м. Єнакієве Атремівського 
округу/Книга протоколів завкому/1926 р./1 спр.

1649/ф. Р-875/Таганрозька повітова рада народного суду, м. Таганрог 
Таганрозького повіту Донецької губернії/Алфавіт цивільних справ Таган-
розької ради народних суддів/1920–1921 рр./1 спр. 

1650/ф. Р-876/Іванівський підрайонний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванівка Боково-
Хрустальського повіту Іванівського підрайону Донецької губернії/Відомо-
сті на одержання зарплати робітників та службовців підрайонного виконав-
чого комітету/1920–1921 рр./1 спр.

1651/ф. Р-876/Камишеваська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Комишеваха попаснянського району 
Артемівського округу/протоколи засідання Камишевахської сільради/
1929 р./1 спр. 

1652/ф. Р-877/Черкаське поштове відділення, м. Черкаськ слов’я-
носербського повіту Харківської губернії/протоколи загальних зборів 
працівників Черкаського відділення/1917 р./1 спр.

1653/ф. Р-877/Таганрозький окружний суд, м. Таганрог області Вій-
ська Донського/Кримінальні справи/1918 р./2 спр.

1654/ф. Р-878/Бахмутський повітовий відділ охорони здоров’я при 
Бахмутському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Бахмут Донецької губернії/Книга наказів від-
ділу охорони здоров’я/1922–1923 рр./1 спр.

1655/ф. Р-878/Робітничий комітет професійної спілки робітників 
та службовців землі і лісу при тресті “Хімвугілля”, м. Артемівськ Арте-
мівського району Донецької губернії/Циркуляри, протоколи і розпоряд-
ження губвідділу, накази з управління сільським господарством, протоколи 
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пленумів, з’їздів робітничих комітетів, листування з Донецьким відділом 
спілки, заяви і протоколи РКК, протоколи загальних зборів/1922–1925 рр./
28 спр.

1656/ф. Р-879/Боровенський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Боровенське ста-
робільского повіту Харківської губернії/записні акти цивільного стану про 
шлюб і розлучення/1920 р./4 спр.

1657/ф. Р-879/Бахмутська повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/листування з повітовим 
виконавчим комітетом і партійним комітетом, листування про хворих 
співробітників інспекції, про відрядження у службових справах і звільне-
них у короткострокову відпустку/1921 р./3 спр.

1658/ф. Р-880/петровський районний комітет професійної спілки 
працівників гірничої промисловості, с. Микитівка петровського району Ар-
темівського округу/протоколи шахтних комітетів/1929 р./1 спр.

1659/ф. Р-880/Алчевська повітова робітничо-селянська інспекція 
(РсІ), м. Алчевськ Донецької губернії/Циркулярні розпорядження  Донець-
кої губернської РсІ, накази повітової РсІ/1920 р./475 спр.

1660/ф. Р-881/Єнакіївський районний відділ зАГсу, м. Єнакієве Єна-
кіївського району Артемівського округу/Книга записів народжених і осіб, 
що вступають до шлюбу/1925 р./1 спр.

1661/ф. Р-881/Боково-Хрустальський повітовий земельний відділ 
повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів/Особовий склад службовців/1920 р./1 спр.

1662/ф. Р-882/Боково-Хрустальська поштова контора, с. Боково-
Хрусталь Донецької губернії/Циркулярні розпорядження начальника 
поштового-телеграфного округу/1921 р./1 спр.

1663/ф. Р-882/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців при Артемівському окружному фінансовому відділі/
протоколи загальних зборів, протоколи засідань РКК, листи і директиви 
окружного відділення радторгслужбовців/1925 р./3 спр.

1664/ф. Р-883/старобільське повітове управління робітничо-селян-
ської міліції, м. старобільськ старобільского повіту Донецької губернії/
Накази по управлінню міліції/1922 р./1 спр.

1665/ф. Р-884/Артемівський трест харчової промисловості, м. Арте-
мівськ Артемівського району Артемівського округу/листування з Артемів-
ською окружною Мсс, договори, угоди/1927–1928 рр./2 спр.

1666/ф. Р-885/луганський окружний фінансовий відділ, м. луганськ 
луганського району луганського округу/зведення і листування з вилучення 
непрямого податку, рапорти інспекторів, циркуляри  наркоматів фінан-
сів/1925–1926 рр./2 спр.

1667/ф. Р-887/сулимівський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сулимівка Арте-
мівського району Артемівського округу/Циркуляри і накази районного 
партійного комітету, протоколи сільських рад, листування щодо організації 
комітету незаможних селян, зведення з зАГсу, акти стихійних лих, судові 
справи/1922–1930 рр./259 спр.
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1668/ф. Р-888/слов’янський міський відділ місцевого господарства, 
м. слов’янськ слов’янського повіту Донецької губернії/Акти обстеження 
установ і підприємств, листування зі слідчими органами/1920–1921 рр./
2 спр.

1669/ф. Р-888/Маріупольське товариство допомоги євреям-біженцям, 
м. Маріуполь Катеринославської губернії/Книга протоколів товариства до-
помоги євреям-біженцям/1918–1919 рр./1 спр.

1670/ф. Р-889/луганське відділення видавництва “Робітничої газети”, 
м. луганськ луганського району луганського округу Донецької губернії/
Інструкції, рахунки, відомості і листування про передплату газет, депо 
Артемівського скляного заводу/1924 р./5 спр.

1671/ф. Р-890/Єнакіївський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Єнакієве Єна-
кіївського району Артемівського округу/Договори на право служіння, 
зведення, про здійснення релігійних обрядів і приходу видаткових сум гро-
мади Вознесенської церкви/1923–1924 рр./3 спр.

1672/ф. Р-890/слов’янська агенція Всеукраїнської торговельної про-
мисловості, м. слов’янськ Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження 
Всеукторгпрому/1923 р./1 спр.

1673/ф. Р-891/слов’янське відділення українського текстильного 
тресту, м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу/листу-
вання правління “Текстильпрому”, торговельні договори/1925 р./4 спр. 

1674/ф. Р-892/Єнакіївський повітовий земельний відділ Єнакіїв-
ського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів/Накази Донецького губернського земвідділу, і 
губфінвідділу, циркуляри з земельного питання Донгубвиконкому/1920 р./
3 спр.

1675/ф. Р-892/Маріупольський повітової комітет профспілки праців-
ників металургійної промисловості, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/звіти робітничого комітету металістів і листування з 
робітничими комітетами/1920 р./1 спр. 

1676/ф. Р-893/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Калинівській промисловій міліції, с. Калинівка 
петровського району Артемівського округу/протоколи загальних зборів 
членів спілки, листування петровського райкому спілки з радторг-
службовцями/1926–1927 рр./2 спр.

1677/ф. Р-893/слов’янський державний курорт, м. слов’янськ сло-
в’янського району Артемівського округу Донецької губернії/Договори з 
Харківським головним курортним управлінням на постачання сіллю й 
іншими живильними продуктами, листування з головним курортним уп-
равлінням/1923 р./5 спр.

1678/ф. Р-894/Єнакіївська прибутково-видаткова каса, м. Єнакієве 
Єнакіївського району Артемівського округу Донецької губернії/Циркуляри 
і розпорядження народного комісаріату УсРР, різне листування з Єна-
кіївською прибутково-видатковою касою, матеріали про відрахування 
“Допомоги голодуючим”, про поштові-телеграфні установи, справа про 
посівний матеріал, про прямі податки, про позики/1922–1923 рр./36 спр.
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1679/ф. Р-894/Ізюмський повітовий земельний відділ при Ізюмському 
повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Ізюм Харківської губернії/справа про здачу 
землі під оренду/1920 р./1 спр.

1680/ф. Р-895/Дебальцівська телефонна станція, м. Дебальцево Бах-
мутського повіту Донецької губерні/листування з Донецьким губвідділом 
зв’язку/1923 р./1 спр.

1681/ф. Р-896/Робітничий комітет профспілки робітників-будівель-
ників при північному руднику, с. залізнянське залізнянського району 
Артемівського округу/протоколи зборів членів каси взаємодопомоги, 
листування з завкомами і рудкомами з основних питань, протоколи засі-
дання Артемівського окружного відділу будівельників/1925–1927 рр./3 спр.

1682/ф. Р-896/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському комітеті Комуністичної пар-
тії більшовиків/протоколи засідання місцевкому/1924 р./1 спр.

1683/ф. Р-897/Боково-Хрустальський повітовий виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кренди-
чівка Боково-Хрустальського повіту Донецької губернії/листування сто-
совно міжвідомчої комісії, накази і списки громадян, що мають право 
голосу, мандати і посвідчення/1920 р./2 спр.

1684/ф. Р-897/Артемівський м’ясотрест, м. Артемівськ Артемівсь-
кого округу/Книга підзвітних сум/1928–1929 рр./1 спр.

1685/ф. Р-898/Дебальцівська повітова сільськогосподарська спілка 
кооперативів, с. Дебальцеве Донецької губернії/Книга касова/1923 р./1 спр.

1686/ф. Р-898/Краматорська промислова робітничо-селянська радян-
ська міліція, м. Краматорськ слов’янського повіту Донецької губернії/
справа про крадіжку двох верстатів Краматорського металургійного заводу/
1921 р./1 спр.

1687/ф. Р-899/Кадіївська робітничо-селянська радянська промислова 
міліція, селище Кадіївка луганського повіту Донецької губернії/заяви і 
протоколи/1920 р./1 спр. 

1688/ф. Р-899/Боково-Хрустальський повітовий відділ народної ос-
віти при Боково-Хрустальському повітовому виконкомі ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів/звітні відомості й алфавіт/1920–
1921 рр./4 спр.

1689/ф. Р-900/лисичанський райком профспілки робітників місце-
вого транспорту, м. лисичанськ лисичанського району Артемівського 
округу/протоколи зборів членів спілки і ревізійної комісії лисичанського 
місцевкому, матеріали розцінкової комісії лисичанського МК/1927 р./4 спр.

1690/ф. Р-900/Дружківський райвиконком ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, селище Дружківка Донецької губернії/
справа з обліку кадрів РсІ/1921–1922 рр./2 спр.

1691/ф. Р-901/Гришинське відділення сільськогосподарської кре-
дитної кооперації, с. Гришине Донецької губернії/Книга запису витрат то-
варів/1922 р./1 спр.

1692/ф. Р-901/Єнакіївський районний комітет профспілки праців-
ників мистецтва, м. Єнакієве Єнакіївського повіту Донецької губернії/
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протоколи зборів членів спілки кооперацій Дебальцівського підрайону, 
листування з губвідділом спілки працівників мистецтва/1920 р./5 спр.

1693/ф. Р-902/Місцевком профспілки радянських торговельних 
службовців при Бахмутській агенції транспортної контори Всеукраїнської 
кооперативної спілки, м. Бахмут Бахмутського повіту Донецької губернії/
протоколи загальних зборів, інструкції і листування з державними уста-
новами/1922 р./1 спр.

1694/ф. Р-902/петровський районний відділ профспілки працівників 
нархарчу, селище Микитівка Артемівського округу/Касова книга/1924–
1925 рр./1 спр. 

1695/ф. Р-903/Костянтинівська агенція Українського повітряного 
шляху, селище Костянтинівна Костянтинівського району Артемівського 
повіту/листування з Харківською конторою “Укрповітряшлях” і Артемів-
ською конторою “Укрповітряшлях”, циркулярні розпорядження Артемів-
ської контори “Укрповітряшлях”/1926 р./8 спр.

1696/ф. Р-904/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському окружному відділі праці, м. Артемівськ 
Артемівського округу/Циркуляри, протоколи і постанови окружного від-
ділення профспілки радторгслужбовців/1927 р./1 спр.

1697/ф. Р-905/Артемівський міський міжнародний комітет допомоги 
борцям революції (МТДР), м. Артемівськ Артемівського району Арте-
мівського округу/протоколи засідання Артемівського міського райкому 
МТДРа /1925–1928 рр./1 спр. 

1698/ф. Р-906/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при попаснянському райвиконкомі ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. попасна Артемівського району 
Артемівського округу/Матеріали і протоколи місцевкому і загальних зборів, 
прибутково-видаткові касові відомості, плани роботи місцевкому, списки 
членів МТДРа/1925 р./17 спр.

1699/ф. Р-907/Щербинівська дільнична будівельна контора Україн-
ського будівельного тресту, селище Щербинівка Горлівського району До-
нецької області/Циркуляри тресту, довідки і посвідчення співробітників, 
протоколи розціночно-конфліктної комісії, листування з робітничим 
комітетом/1931–1932 рр./3 спр.

1700/ф. Р-907/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському відділі праці, м. Артемівськ 
Донецької губернії/Циркуляри і розпорядження губвідділу праці, розпо-
рядження ВЦРпс і ЦК спілки, зведення про рух членів спілки/1923–
1924 рр./10 спр.

1701/ф. Р-908/Артемівська районна контора акціонерного товариства 
з торгівлі хлібом і іншими сільськогосподарськими продуктами/секрета-
ріат, відділи: комерційний, юридичний, бухгалтерія/1925–1928 рр./177 спр.

1702/ф. Р-908/слов’янський центральний робітничий кооператив, 
м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу/звіт про дія-
льність центрального робітничого кооперативу/1925–1926 рр./1 спр.

1703/ф. Р-909/Харківське Всеукраїнське товариство державного стра-
хування, м. Харків/Матеріали про страхування будівель/1922–1926 рр./
540 спр.
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1704/ф. Р-909/Михайлівська підрайонна робітничо-селянська інс-
пекція, с. Михайлівка Михайлівського підрайону Алчевського повіту Доне-
цької губернії/заяви й анкети/1920 р./1 спр.

1705/ф. Р-910/петровський районний комітет профспілки праців-
ників медично-санітарної праці, селище Микитівка Артемівського округу/
протоколи місцевкому, листування з профуповноваженими, циркуляри 
окрвідділення, звіти райкому профуповноважених, фінансові звіти/1925–
1927 рр./47 спр.

1706/ф. Р-910/Калинівська підрайонна робітничо-селянська інспек-
ція, с. Калинівка Калинівського підрайону Алчевського повіту Донецької 
губернії/заяви, акти й інструкції про практикантів РсІ/1920 р./1 спр.

1707/ф. Р-911/слов’янський повітовий відділ профспілки працівни-
ків медично-санітарної праці, м. слов’янськ Донецької губернії* (слов’ян-
ський районний комітет профспілки робітників медично-санітарної праці, 
м. слов’янськ Артемівського округу)/протоколи зборів членів спілки, 
циркулярні розпорядження Донецького губернського і окружного відділу, 
звіти  районного комітету медсанпраці/1920–1927 рр./78 спр.

1708/ф. Р-911/Артемівський районний земельний відділ, м. Арте-
мівськ Артемівського району Артемівського округу/секретаріат, відділи: 
ветеринарний, землевпорядний, лісництва/1925–1930 рр./22 спр.

1709/ф. Р-912/Клинівський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Калинове Артемівського 
району Артемівського округу/Циркуляри, накази, протоколи райвиконкому 
й окрвиконкому, листування з установами, матеріали про земельні, війсь-
кові, адміністративні, фінансово-прибуткові справи, зАГс/1918–1930 рр./
61 спр. 

1710/ф. Р-912/Міський місцевий комітет профспілки місцевого транс-
порту, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркулярні розпорядження 
і протоколи окрвідділення, відомості з обліку і вступу до членів спілки, 
договори з установами і підприємствами, акти ревізійної комісії, протоколи 
місцевого МК і культкомісії/1925–1928 рр./30 спр.

1711/ф. Р-913/Берестовський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Берестова Артемівського 
району Артемівського округу/Директиви РВКа, протоколи пленумів сільрад 
і загальних зборів, касові книги, фінансові звіти, зведення, відомості, мате-
ріали посівтрійки/1926–1930 рр./159 спр. 

1712/ф. Р-913/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Артемівському відділі державного страхування/
протоколи засідань реєстраційного бюро, накази окрконтори, держстраху, 
протоколи засідань МК, книга обліку членів спілки Артемівської окр-
контори/1925–1930 рр./24 спр.

1713/ф. Р-914/Донецька губернська спілка сільськогосподарських 
кредитних і кустарно-промислових кооперативів, м. Бахмут Донецької гу-
бернії/секретаріат, оргвідділ, торговий відділ, бухгалтерія/1920–1923 рр./
979 спр. 

1714/ф. Р-915/Уповноважений у Артемівському окрузі Харківського 
відділення акціонерного товариства будівництва, влаштування і ремонту 
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млинів, елеваторів та інших підприємств харчової промисловості, м. Ар-
темівськ Артемівського району Артемівського округу/Циркуляри і розпо-
рядження Харківського акціонерного товариства “Млинбуд”, листи  
правління “Млинбуд”, листування з різними особами й установами/1927 р./
3 спр. 

1715/ф. Р-915/слов’янський робітничий комітет профспілки пра-
цівників землі і лісу при слов’янській спілці сільськогосподарських, 
кредитних кооперативів, м. слов’янськ/протоколи загальних зборів чле-
нів спілки, протоколи нарад РКК, листування з райкомом профспілки 
Всеробітземлі/1925 р./7 спр. 

1716/ф. Р-916/старо-Михайлівська районна робітничо-селянська ін-
спекція, с. старо-Михайлівка Юзівського повіту Донецької губернії/заяви 
РсІ/1921 р./1 спр. 

1717/ф. Р-916/першотравневий районний комітет профспілки пра-
цівників освіти, м. Артемівськ Артемівського округу/протоколи проф-
організацій і листування з ними, відомості сплати членських внесків, 
фінансові звіти/1925–1926 р./8 спр.

1718/ф. Р-917/Місцевий комітет профспілки працівників медично-
санітарної праці при Донецькому відділенні “Укрмедторг”, м. Артемівськ 
Донецької губернії/протоколи місцевкому, циркулярні розпорядження 
губвідділення медсанпраці, протоколи засідання культкомісії/1925–1926 рр./
6 спр.

1719/ф. Р-918/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Донецькому губернському раднаргоспі/листування 
з губвідділом спілки радторгслужбовців, заяви членів спілки в касу взає-
модопомоги про видачу позичок/1922–1923 рр./2 спр.

1720/ф. Р-918/Новочеркаський завод “Червоний детонатор”, м. Ново  -
черкаськ/листування з держустановами й особові справи співробіт-
ників/1925–1927 рр./11 спр.

1721/ф. Р-921/Артемівська місцева профспілка працівників землі 
і лісу при Артемівському окружному земельному відділі, м. Артемівськ/
протоколи загальних зборів членів спілки, протоколи засідань осередку 
МТДР, контрольна книга обліку членів спілки/1927–1928 рр./11 спр.

1722/ф. Р-921/попаснянський силікатний завод ім. 1-го Травня, стан-
ція попасна попаснянського району Артемівського округу/листування з 
держустановами і трестом/1926–1930 рр./14 спр.

1723/ф. Р-922/Місцевком профспілки працівників зв’язку при 
губернському виконкомі відділу зв’язку, м. Артемівськ Донецької губернії/
протоколи засідань місцевкому і загальних зборів членів спілки/1920–
1921 рр./16 спр.

1724/ф. Р-923/Байрацький робітничий комітет працівників землі і 
лісу при рудрадгоспі акціонерного товариства “Транспорткооп”, станція 
Байрак/протоколи загальних зборів членів спілки, циркулярні розпоряд-
ження окрпрофради, накази окрвідділення рабземлісу/1924–1925 рр./
6 спр.

1725/ф. Р-924/Артемівський окружний відділ профспілки працівни-
ків землі і лісу, м. Артемівськ Артемівського округу/Циркуляри і розпоряд-
ження уповноважених по Артемівському округу, особові справи відпові-
дальних працівників, доповіді робочкомів/1923–1924 рр./12 спр.
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1726/ф. Р-925/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
північному руднику, станція Щербинівка Артемівського округу/протоколи 
окрвідділення, листування з окрвідділенням/1924–1927 рр./8 спр. 

1727/ф. Р-926/Місцевий комітет профспілки працівників друку при 
видавництві газети “Комуніст”, м. Артемівськ/протоколи загальних зборів  
членів секції працівників друку, фінансові звіти/1924–1925 рр./3 спр.

1728/ф. Р-927/Микитівський районний комітет профспілки кому-
нального господарства, селище Микитівка петровського району Артемів-
ського округу/протоколи загальних зборів, циркулярні розпорядження ЦК 
спілки комунальників/1923 р./2 спр. 

1729/ф. Р-927/Криворізький сільський комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Криворізьке Гришинського 
району Артемівського округу/Циркулярні розпорядження районних і 
окружних виконкомів і листування з ними/1923–1927 рр./8 спр.

1730/ф. Р-928/Гришинський районний комітет профспілки праців-
ників місцевого транспорту, с. Гришине Артемівського округу/протоколи 
засідання каси взаємодопомоги, книга обліку членів спілки, акти ревізійної 
комісії МК, фінансові звіти/1926–1927 рр./5 спр.

1731/ф. Р-929/Міський місцевком профспілки працівників місцевого 
транспорту, м. лисичанськ Артемівського округу/протоколи окрвідділення 
і загальних зборів, листування з окрвідділенням/1925–1926 рр./9 спр. 

1732/ф. Р-930/Місцевком профспілки працівників зв’язку при Арте-
мівській телефонній станції, м. Артемівськ Артемівського округу/прото-
коли засідань робітничого комітету, циркуляри і розпорядження окружної 
профспілки, листування з охорони праці/1921–1922 рр./9 спр.

1733/ф. Р-931/Робітничий комітет профспілки деревообробників 
при майстерні ртутного рудника, станція Микитівка петровського району 
Артемівського округу/Циркуляри і директивні вказівки окружного від-
ділення, протоколи засідань робочкому і плани робіт, листування з різними 
особами й установами/1927 р./3 спр. 

1734/ф. Р-932/Місцевий комітет профспілки працівників народного 
харчування при їдальні № 1 заводу ім. 10-ї річниці Жовтня, селище Часів-
Яр/Відомості, соціалістичний договір, інструкції, плани робіт, протоколи 
засідань і листування окружного відділення/1927–1930 рр./9 спр.

1735/ф. Р-932/Народний суд 3-ї дільниці, м. Артемівськ Артемівсь-
кого району Артемівського округу/Цивільні і кримінальні справи/1928–
1930 рр./3910 спр.

1736/ф. Р-933/судова земельна комісія петровського райвиконкому, 
селище Микитівка Артемівського округу/судово-земельні справи, цирку-
ляри і розпорядження вищих організацій/1923–1926 рр./63 спр.

1737/ф. Р-933/Горлівське дільничне управління робітничо-селянської 
радянської промислової міліції, селище Горлівка Бахмутського повіту 
Донецької губернії/посвідчення громадян і заяви, подані до промислової 
міліції, документи на право проживання/1921–1922 рр./3 спр.

1738/ф. Р-934/Місцевий комітет профспілки працівників освіти при 
Артемівській радянсько-партійній школі ім. паризької Комуни, м. Арте-
мівськ Артемівського району/протоколи засідань правління каси взаємодо-
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помоги, місцевкому і загальних зборів, акти ревізійної комісії, заяви про 
прийняття і відновлення до членів спілки, циркуляри і розпорядження/1924–
1939 рр./30 спр.

1739/ф. Р-935/Олександро-Калинівська сільрада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Олександро-Калинівське Костян-
тинівського району Артемівського округу/протоколи засідання сільради, 
страхові акти, контрольні книги зАГсу, розпорядження райвикон-
кому/1920–1926 рр./59 спр. 

1740/ф. Р-935/Маріупольська агенція Донецької губернської контори 
цукрового тресту, м. Маріуполь Маріупольського району Маріупольського 
округу/Циркуляри й інструкції правління цукрового тресту, листування 
з Донецькою конторою цукрового тресту, списки торговельних витрат, 
протоколи торговельних нарад, товарні звітні відомості і листування з 
лабазами/1924–1927 рр./12 спр. 

1741/ф. Р-936/Олексіївська сільрада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Олексіївка Костянтинівського району Арте-
мівського округу/протоколи президії сільради, протоколи сільського КНс, 
плани роботи і звіти сільради, акти реєстрації шлюбів, новонароджених і 
померлих/1921–1926 рр./46 спр. 

1742/ф. Р-936/Бердянська агенція Кримської торговельної контори 
цукрового тресту, м. Бердянськ Бердянського району  Катеринославського 
округу/Інструкції правління, циркуляри і накази правління Кримської 
контори цукрового тресту, рахунки Бердянської агенції, відомості про 
щоденну обробку цукру, листування агенції з різними установами, 
особами/1924–1926 рр./15 спр.

1743/ф. Р-937/сталінське відділення Донецької торговельної контори 
цукрового тресту, м. сталіно сталінського району сталінського округу 
Донецької губернії/протоколи засідання колегії наркому внутрішньої 
торгівлі, торговельні картки і плани, касова книга, листування з коопе-
ративними установами/1924–1925 рр./3 спр.

1744/ф. Р-937/Куртівська сільрада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. Куртівка Костянтинівського району Артемівського 
округу/протоколи президії сільради і загальних зборів, матеріали з 
перевиборів сільрад, акти ревізійної комісії/1920–1926 рр./73 спр.

1745/ф. Р-938/сталінська сільрада робітниичих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, хут. сталінське Костянтинівського району Арте-
мівського округу/Розпорядження райвиконкому, протоколи загальних зборів, 
матеріали виборчкому, плани роботи сільради/1925–1926 рр./17 спр.

1746/ф. Р-938/луганське відділення Донецької торговельної контори 
цукрового тресту, м. луганськ луганського району луганського округу/
Циркуляри правління цукрового тресту, баланси і звіти кооперативних 
установ, листування з правлінням про штати, листування у судових справах, 
з установами про відпуск цукру і його оплату/1925–1927 рр./8 спр.

1747/ф. Р-939/сурівська сільрада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. сурівка Костянтинівського району Артемівського 
округу/протоколи президії, культкомісії сільради/1925–1926 рр./12 спр. 

1748/ф. Р-939/слов’янське районне управління селянськими будин-
ками, м. слов’янськ слов’янського району Артемівського округу Донець-
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кої губернії/Розпорядження районного управління сільськими будинками 
і хатами-читальнями слов’янського району, відомості про політосвітню 
роботу, протоколи і доповіді/1924–1925 рр./7 спр.

1749/ф. Р-940/слов’янська районна рада фізичної культури, м. сло-
в’янськ слов’янського району Артемівського округу/протоколи засідань 
райради/1924–1926 рр./1 спр. 

1750/ф. Р-940/Катеринівська сільрада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Катеринівка Костянтинівського району 
Артемівського округу/протоколи райвиконкому і сільради, матеріали з пере-
виборів, листування про сільгоспподаток/1925–1926 рр./38 спр.

1751/ф. Р-941/Дебальцівський підрайонний відділ народної освіти, 
селище Дебальцево Бахмутського повіту Донецької губернії/Інструкції і 
положення відділу народної освіти, списки навчальних закладів, звіти про 
делегатські з’їзди учнів, накази й оголошення, протоколи засідань шкільних 
рад і батьків учнів/1920–1921 рр./11 спр. 

1752/ф. Р-941/слов’янський гірничозаводський продовольчий ко-
мітет при заводі “Червоний хімік”, м. слов’янськ Ізюмського повіту Хар-
ківської губернії/листування з заводами про постачання продовольством, 
протоколи засідань гірничозаводського комітету, рахунково-фінансові 
справи/1918–1919 рр./23 спр. 

1753/ф. Р-942/Дружківська сільрада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, селище Дружківка Костянтинівського району Арте-
мівського округу/протоколи сільради, контрольний журнал зАГсу/1925–
1926 рр./3 спр. 

1754/ф. Р-943/предтечено-перещепнянська сільрада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, хут. предтечине Костянтинівського 
району Артемівського округу/протоколи засідання сільради, листування з 
районним і окружними воєнкоматами/1925 р./5 спр.

1755/ф. Р-943/Рай-Олександрівська районна судова земельна комісія, 
с. Рай-Олександрівка Рай-Олександрівського району Бахмутського повіту 
Донецької губернії/Цивільні справи/1924 р./3 спр.

1756/ф. Р-944/Об’єднаний рудничний комітет профспілки гірників при 
Центральному правлінні  кам’яновугільної промисловості і губернському 
відділі гірничих, м. Бахмут Донецької губернії/секретаріат, бухгалтерія, 
культвідділ/1922–1924 рр./23 спр.

1757/ф. Р-944/слов’янський державний содовий завод, м. слов’янськ 
Артемівського округу/секретаріат, відділи: комерційний, статистичний, 
технічний, розрахунковий, бухгалтерія/1917–1927 рр./792 спр.

1758/ф. Р-946/Артемівська міська поліклініка, Артемівський район 
сталінської області/Реєстраційні картки на хворих/1933–1943 рр./9 спр.

1759/ф. Р-947/Котельно-механічний завод “Комінтерн”, с. Верхнє 
лисичанського району Донецької губернії/секретаріат, відділи: комерцій-
ний, виробничо-технічний/1918–1925 рр./48 спр. 

1760/ф. Р-947/Донецька губернська контора Українського м’ясного 
тресту, м. Артемівськ Донецької губернії/листування з трестом/1924–
1925 рр./4 спр. 

1761/ф. Р-948/Народний суд 4-ї дільниці, селище лиман лиманського 
району Донецької губернії/Цивільні справи/1921 р./153 спр.
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1762/ф. Р-948/Костянтинівська дільнична контора південного буді-
вельного тресту з гідротехнічного спорудження промислового, дорож-
нього будівництва, водопостачання і каналізації, м. Костянтинівка сталін-
ської області/Накази по конторі, річні звіти, циркулярні розпорядження 
“південспецбуду” і листування з ним/1936–1939 рр./59 спр.

1763/ф. Р-949/Донецька державна селекційна станція, м. Артемівськ 
сталінської області/секретаріат, бухгалтерія/1927–1935 рр./314 спр. 

1764/ф. Р-949/Артемівська районна контора державного акціонерного 
товариства транспортного будівництва, м. Артемівськ Донецької області/
Відділи: планово-виробничий, секретаріат, технічний, постачання, бухгал-
терія/1930–1936 рр./736 спр.

1765/ф. Р-950/слов’янська контора транспортного споживчого това-
риства “Донецькі залізниці”, м. слов’янськ Донецької губернії/Відділи: 
адміністративний, постачання, торговельний, виробничий, громадського 
харчування, бухгалтерія/1921–1924 рр./361 спр.

1766/ф. Р-951/Юр’ївська сільрада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Юр’ївка Гришинського району Артемівського 
округу/Циркулярні розпорядження окрвиконкому і райвиконкому,  прото-
коли президії сільради, звіти про роботу, протоколи сільського КНс/1926–
1929 рр./55 спр.

1767/ф. Р-952/Костянтинівська районна контора Донецької коопера-
тивної тари, м. Костянтинівка Донецької області/Рахунково-фінансові 
справи/1935 р./9 спр. 

1768/ф. Р-952/Щербинівський сільський виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, селище Щербинівка залізнян-
ського району Артемівського округу/Циркуляри і порядження, матеріали 
з перевиборів, культурно-освітні матеріали, протоколи президії, листу-
вання/1924–1930 рр./52 спр.

1769/ф. Р-952/Артемівська обласна дорожна науково-дослідна стан-
ція Артемівського району сталінської області/плани доріг Костянтинівка-
слов’янськ, звіт виробничого будівництва чорних доріг у Донецькій обла-
сті, науково-технічні звіти і щоденник будівництва дослідної ділянки/1931–
1939 рр./14 спр.

1770/ф. Р-953/Олександропольський сільський виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, колонія Олександро-
поль/постанови центральних органів, протоколи президій сільради, стати-
стичні матеріали, листування з господарських і торговельних питань/1927–
1928 рр./13 спр.

1771/ф. Р-953/Артемівський радгосп ім. Чубаря, Артемівський район 
сталінської області/Календарний план на 1932 р. з сільгоспробіт/1932 р./
1 спр.

1772/ф. Р-954/залізнянський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. залізне залізнянського району 
Артемівського округу/Циркуляри і розпорядження райвиконкому, протоколи 
артілей і земельних товариств, звітні і статистичні відомості/1927–1930 рр./
30 спр. 

1773/ф. Р-955/Ксенівський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ксенівка Єнакіївського ра-
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йону/протоколи окрвиконкому, листування з військових й інших питань, 
матеріали про хлібозаготівлі і посівні компанії, з перевиборів сільрад/1926–
1931 рр./48 спр.

1774/ф. Р-956/сентяківська сільрада слов’янського району Воро-
шиловградської області/Облік основних показників господарств кол-
госпників, алфавіт населення сільради/1938–1939 рр./6 спр.

1775/ф. Р-956/залізнянська районна землевпорядна комісія, с. заліз-
не залізнянського району, Артемівського округу/Матеріали про відведення 
землі, технічне виробництво, землевпорядні матеріали/1923–1929 рр./
49 спр.

1776/ф. Р-956/Контора Єнакіївської будівельної дільниці з виробниц-
тва санітарно-технічних робіт наркомату важкої промисловості, м. Єнакієве/
Накази тресту, листування про особовий склад, річний звіт, акти приймання 
матеріалів, проекти і пояснювальні записки з будівництва/1934–1936 рр./
107 спр.

1777/ф. Р-957/Рубіжанська будівельна дільниця Українського сані-
тарного будівництва, селище Рубіжне Артемівського округу/Книга наказів, 
протоколи нарад співробітників, статистичні відомості, пояснювальні за-
писки/1930–1931 рр./14 спр.

1778/ф. Р-957/Нью-Йоркський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Нью-Йорк Горлівського 
району/протоколи райвиконкому, статистичні матеріали, матеріали фінан-
сової комісії/1930–1932 рр./24 спр.

1779/ф. Р-957/сентяківський буфет станції сентяківка слов’янського 
району Ворошиловградської області/Грошові і продуктові виправдувальні 
документи буфету і їдальні/1941 р./2 спр.

1780/ф. Р-958/Горлівська будівельна дільниця Українського будів-
ництва місцевої промисловості, м. Горлівка Донецької губернії/Відділи: 
постачання, технічний, загальний, бухгалтерія/1931–1934 рр./82 спр.

1781/ф. Р-958/Будівельне бюро Горлівської контори Донецького 
Державного кам’яновугільного тресту, селище Горлівка петровського ра-
йону Артемівського округу/листування з головною конторою, акти пере-
дачі, накази районній конторі, доповіді, циркуляри і розпорядження по 
конторі/1927–1929 рр./44 спр.

1782/ф. Р-959/петровська районна землевпорядна комісія, селище 
Горлівка петровського району Артемівського округу/землевпорядні мате-
ріали/1923 р./33 спр. 

1783/ф. Р-959/Контори начальника робіт лисичанського будівництва 
скляного заводу Українського будівельного тресту легкої промисловості, 
станція переїздна лисичанського району Донецької області/Відділи: тех-
нічний, постачання, секретаріат, бухгалтерія/1930–1933 рр./117 спр.

1784/ф. Р-960/Єнакіївський металургійний завод, м. Єнакієве Бах-
мутського повіту Донецької губернії/Відділи: загальний, комерційний, 
особовий стіл, розрахунковий, технічний, головна бухгалтерія, технічна 
бухгалтерія/1917–1920 рр./1241 спр.

1785/ф. Р-960/Костянтинівська районна контора Українського бу-
дівельного лісопромислового тресту, м. Костянтинівка Донецької обла-
сті/секретаріат, відділи: виробничо-будівельний, постачання, бухгал-
терія/1929–1935 рр./89 спр.
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1786/ф. Р-961/Артемівська база Головного управління зі збуту продук-
ції загального машинобудування, м. Артемівськ сталінської області/ 
Циркуляри і розпорядження Харківської міжобласної контори, договори з 
постачальниками, листування з фінвідділом і Держбанком, книга наказів, 
книга обліку особового складу працівників бази/1939–1941 рр./64 спр. 

1787/ф. Р-961/3-я слов’янська районна контора Українського буді-
вельного тресту, м. слов’янськ Донецької області/Відділи: виробничо-
будівельний, постачання, бухгалтерія/1930–1932 рр./165 спр.

1788/ф. Р-962/слов’янська хімічна лабораторія з якості Донецького 
мінерального палива, м. слов’янськ сталінської області/Контрольна книга 
виробництва аналізів, книга наказів по слов’янській лабораторії, накази і 
розпорядження НКТп, головвугілля, інспекції з якості вугілля, з оператив-
ної частини, листування слов’янської лабораторії з трестами щодо якості 
аналізів вугілля/1931–1938 рр./55 спр.

1789/ф. Р-963/Управління 6-го Варваропільского куща кам’яновугіль-
ної промисловості, селище Варваропілля Мар’ївського району Донецької 
області/Відділи: управління справами, експедиція, статистичний, еле-
ктричний, будівельний/1920–1921 рр./17 спр.

1790/ф. Р-963/сталінський обласний комітет профспілки працівни-
ків свинарських радгоспів, м. Артемівськ сталінської області/Відділи: 
управління справами, охорони праці, бухгалтерія/1936–1940 рр./73 спр.

1791/ф. Р-965/Архангельський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Архангельське Гришинсь-
кого повіту Донецької губернії/Накази і порядження повітових викон-
комів, протоколи засідань волвиконкому,  листування з повітами і 
сільрадами/1921–1923 рр./10 спр.

1792/ф. Р-966/Дебальцівська технічна база управління Державної 
кам’яновугільної промисловості Донбасу, м. Дебальцево Донецької губер-
нії/секретаріат, відділи: експлуатаційний, матеріальний, бухгалтерія/1922–
1924 рр./39 спр.

1793/ф. Р-967/попаснянський об’єднаний комітет профспілки ра-
дянських торговельних службовців при попаснянському райвиконкомі, 
станція попасна/протоколи загальних зборів членів спілки/1923–1924 рр./
1 спр. 

1794/ф. Р-968/Районний відділ з розподілу донецького палива “Рай-
донбаспал”, станція попасна Бахмутського району Донецької губернії/
Відділи: загальний, обліково-розподільний, статистичний/1922–1923 рр./
21 спр.

1795/ф. Р-969/Бахмутське районне управління кам’яновугільної 
промисловості, селище Мар’ївка Донецької губернії/Відділи: юридичний, 
будівельний, постачання, транспортний, статистичний, гірничотехніч-
ний/1921–1922 рр./1 спр.

1796/ф. Р-970/Артемівський груповий комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців, м. Артемівськ/протоколи засідань групкому, 
заяви про вступ до спілки, звіти окремих місцевкомів/1926–1930 рр./
15 спр.

1797/ф. Р-973/Єнакіївське гірниче лісництво, м. Єнакієве Артемів-
ського округу/Накази і розпорядження держправління, річний звіт Єна-
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кіївського гірського лісництва, листування з лісовими райкомами, особові 
справи службовців гірничого лісництва/1924–1931 рр./27 спр.

1798/ф. Р-976/Краматорська районна контора з проведення сані-
тарно-технічних робіт наркомату важкої промисловості, м. Краматорськ 
Донецької області/Накази по будконторі, протоколи технічних нарад, 
розпорядження головного інженера, листування з трестом південсан-
техбуду, рахунково-фінансові справи/1931–1935 рр./158 спр.

1799/ф. Р-977/Уповноважений профспілки радянських торговельних 
службовців при попаснянській районній робітничо-селянській міліції, 
селище попасна Артемівського округу/листування уповноваженого проф-
спілки з райкомом спілки радторгслужбовців/1924 р./1 спр.

1800/ф. Р-978/Артемівський педагогічний технікум, м. Артемівськ 
Артемівського округу/листування, особові справи студентів, протоколи 
КФК, річний звіт технікуму/1920–1929 рр./454 спр.

1801/ф. Р-979/Артемівська районна інспекція народної освіти при 
Артемівському райвиконкомі рад робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів/Інструкції і розпорядження окрвідділу народної освіти, 
листування зі школами й окрвідділом, особовий склад працівників шкіл 
району, акти обстеження хат-читалень/1928–1930 рр./24 спр.

1802/ф. Р-980/слов’янська Міжрайонна база Донецької обласної 
спілки споживчих товариств, м. слов’янськ слов’янського району Донецької 
області/Циркуляри і розпорядження  Доноблспоживспілки, пояснювальні 
записки, списки співробітників, фінансові звіти, різне листування/1933–
1936 рр./478 спр.

1803/ф. Р-982/Костянтинівська міська рада товариства винахідників, 
м. Костянтинівка Донецької області/звіти і плани бризового бюро вина-
хідників при заводах, листування з облрадою Українського товариства 
винахідників, матеріали ліквідації товариства, рахунково-фінансові спра-
ви/1933–1935 рр./39 спр. 

1804/ф. Р-983/Єнакіївське будівельне управління водо-канального 
будівництва, м. Єнакієве Донецької області/секретаріат, планово-виробни-
чий відділ, бухгалтерія, відділ постачання/1933–1935 рр./62 спр.

1805/ф. Р-984/Костянтинівська районна будівельна контора водока-
нального будівництва, м. Костянтинівка/Циркуляри і розпорядження Все-
українського відділення “Водоканалбуда”, листування з Всеукраїнським 
“Водоканалбудом”/1929–1931 рр./6 спр.

1806/ф. Р-985/лисичанська будівельна контора водоканального бу-
дівництва, м. лисичанськ Донецької області/Накази з особового складу 
“союзводобуд”, матеріали бюро раціоналізації по лисичанській конторі/
1933 р./2 спр.

1807/ф. Р-986/слов’янська будівельна контора водоканального бу-
дівництва, м. слов’янськ Донецької області/листування про пристрій 
і устаткування механічної і ливарної майстерні/1932 р./1 спр.

1808/ф. Р-987/Гришинська контора “Водоканалбуду”, с. зеландсько-
Економічне Донецької області/загальний зведений баланс, розрахункові 
відомості, ліквідаційний баланс/1932 р./2 спр.
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1809/ф. Р-988/Бахмутський повітовий комітет із надання будинків вій-
ськовозобов’язаним, м. Бахмут Катеринославської губернії/списки війсь-
ковозобов’язаних робітників та службовців шахт і заводів Донбасу, листу-
вання про надання відстрочок робітникам та службовцям, що працюють на 
виробництві оборонного значення/1919 р./15 спр.

1810/ф. Р-990/Артемівська районна судова земельна комісія, м. Арте-
мівськ Артемівського округу/справи з пошуку громадян і за скаргами/1926–
1930 рр./38 спр.

1811/ф. Р-992/петровський районний виконком рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, селище Микитівка Артемівського 
округу/земельно-судові справи, постанови Артемівського окрвиконкому, 
списки платників сільгоспподатку/1926–1927 рр./104 спр. 

1812/ф. Р-993/залізнянська районна судово-земельна комісія, с. за-
лізне Артемівського округу/судово-земельні справи/1926–1927 рр./145 спр.

1813/ф. Р-995/Воздвиженська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка залізняньського району/
списки виборців сільради, протоколи райвиконкому і сільради, листування з 
уповноваженими сільради, доповіді і звіти сільради/1927–1928 рр./56 спр.

1814/ф. Р -996/Новоселівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Авдіївського району 
сталінського округу/Опис майна школи і сільради, звіти ревкомісії, справа 
особового складу сільради, листування по зАГсу, протоколи президії 
сільради/1925–1927 рр./45 спр.

1815/ф. Р-997/Озерянівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Озерянівка залізняньського району Арте-
мівського округу/Циркуляри і розпорядження окружного і райвиконкому, 
листування з райвиконкомом про земельне питання, протоколи загальних 
зборів сільради/1926–1927 рр./43 спр. 

1816/ф. Р-998/Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Миколаївка залізнянського району/про-
токоли окружного і райвиконкомів, протоколи президії сільради, матеріали 
з перевиборів, звіти сільради/1927–1928 рр./22 спр.

1817/ф. Р-999/Горлівський рудничний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів при руднику № 5, селище Гор-
лівка петровського району Артемівського округу/Циркулярні розпоряд-
ження РВКа, протоколи нарад і зборів рудради, звіти і доповіді про роботу, 
матеріали виборчкому/1927–1928 рр./13 спр.

1818/ф. Р-1000/зайцевська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. зайцеве петровського району Донецької 
губернії/листування з петровським райземвідділом, циркуляри і накази 
Донецького губвиконкому, протоколи сільради/1922–1925 рр./7 спр.

1819/ф. Р-1001/зайцевськ “любовно-братерська” сільськогосподар-
ська трудова артіль, с. зайцеве Бахмутського повіту Донецької губернії/
листування з земвідділом, акти обстеження артілі/1922–1924 рр./5 спр. 

1820/ф. Р-1003/Артемівська окружна спілка житлових кооперативів 
“Жилспілка”, м. Артемівськ/секретаріат, відділи: організаційний, будівель-
ний, торговельний, бухгалтерія/1925–1930 рр./21 спр.
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1821/ф. Р-1005/Фабричний комітет профспілки шкірянної промис-
ловості при Артемівській 7-й державній фабриці, м. Артемівськ Арте-
мівського округу/протоколи засідання фабкому шкіряників і КРК, розпо-
рядження райкому шкіряників, звіти і доповіді фабкому, протоколи загаль-
них зборів, списки робітників фабрики/1923–1930 рр./65 спр.

1822/ф. Р-1006/Донецький обласний трест місцевих будівельних 
матеріалів, м. Артемівськ сталінської області/секретаріат, відділи: кадрів, 
виробничий, постачання, плановий,  бухгалтерія/1933–1939 рр./986 спр.

1823/ф. Р-1008/Артемівський міський фінансовий відділ, м. Арте-
мівськ Донецької області/Особові справи торгівців установи, з обкладання 
прибутковими податками/1924–1933 рр./5320 спр.

1824/ф. Р-1009/лиманська районна судово-земельна комісія, селище 
лиман лиманського району Артемівського округу/судово-земельні спра-
ви/1923–1924 рр./93 спр.

1825/ф. Р-1011/Артемівський кущовий суд, м. Артемівськ Артемів-
ського району Донецької області/Карні і цивільні справи/1931–1935 рр./
3306 спр.

Філіал Да Сталінської області в м. Маріуполі

Маріупольська архівна комісія, створена в березні 1920 р. при пові-
товому відділі народної освіти, вела роботу з виявлення, обліку, концен-
трації й упорядкування архівних документів різних відомств і установ. 
1925 р. створено Маріупольське окружне архівне управління, яке здій-
снювало облік і реєстрацію архівів на території округу, контроль за робо-
тою відомчих архівів, прийом, зберігання і науково-технічну обробку 
документів, складання описів, видачу довідок. У зв’язку з ліквідацією 
округів Маріупольське окружне архівне управління у вересні 1930 р. реор-
ганізували в Маріупольське міське архівне управління міськвиконкому ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

за постановою секретаріату ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. на базі 
Маріупольського архівного управління в березні 1932 р. створено Маріу-
польський державний історичний архів. Відповідно до наказу ГАУ НКВс 
сРсР від 25 листопада 1938 р. № 134 Маріупольський державний історич-
ний архів перейменовано у філіал сталінського обласного історичного 
архіву в м. Маріуполі.
На 1 січня 1941 р. у Маріупольському архіві було на обліку 993 фонди 

на 149710 справ за 1863–1938 рр. На початку Другої світової війни 
264 фонди архіву на 13341 справу евакуювали до м. Балашова та 
м. Омська. 1944 р. Маріупольський філіал сталінського обласного 
історичного архіву ліквідовано. збережені в евакуації документи 
філіалу 1945 р. передано до держархіва сталінської області. ДА 
Донецької області, фонд Р-1239 за 1931–1941 рр.

1942 р. список фондів Маріупольського держархіву сталінської області, 
евакуйованих до м. Балашова (зазначені номери 8 фондів, назви 
і обсяги 79 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2393, арк. 
30–32;
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27 жовтня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу сталінського облдержархіву 
в м. Маріуполі (зазначені довоєнна кількість фондів – 1041 і од. зб. – 
149710, розсипу – 150000, хронологічні межі документів – 1863–
1938 рр., кількість евакуйованих до м. Омська фондів – 191, а також 
кількість знищених фондів – 850 і од. зб. – 140542) та висновки 
експертів про науково-історичну цінність документів Маріупольського 
державного історичного архіву – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2489, арк. 36–38;

8 червня 1945 р. Акт про знищення архівних фондів філіалу сталінського 
облдержархіву в м. Маріуполі – ДА Донецької обл., ф. Р-436, оп. 3, 
спр. 68, арк. 121–122;

архівні фонди дорадянського періоду
1833/ф. 4/Олександрівська чоловіча гімназія, м. Маріуполь/прото-

коли про призначення, переміщення службовців, програми підготовки до 
іспитів/1876–1919 рр./296 спр.

1834/ф. 5/Маріупольське приватне реальне училище, м. Маріуполь/
Журнали іспитів, списки, відомості/1904–1919 рр./84 спр.

1835/ф. 6/Маріупольська жіноча гімназія, м. Маріуполь/Відомості 
успішності учнів усіх класів/1914–1920 рр./3 спр.

1836/ф. 7/Бердянська казенне училище, м. Бердянськ/звіти про стан 
навчальної установи, списки учнів/1914–1919 рр./144 спр.

1837/ф. 9/Маріупольська нотаріальна контора Францкевича, м. Ма-
ріуполь/1887–1912 рр./4 спр.

1838/ф. 11/Маріупольська нотаріальна контора Івицького, м. Марі-
уполь/Книги збору/1876–1898 рр./16 спр. 

1839/ф. 14/Маріупольська нотаріальна контора Гусєва, м. Маріуполь/
Книга обліку грошових зборів/1914–1931 рр./15 спр.

1840/ф. 15/Маріупольська нотаріальна контора Веприцького, м. Ма-
ріуполь/Книга обліку грошових зборів/1875–1883 рр./13 спр.

1841/ф. 17/Інспектор народних училищ, м. Маріуполь/протоколи за-
сідань опікунської ради, свідоцтва, атестати, списки, заяви про відкриття 
приватних училищ/1887–1919 рр./23 спр.

1842/ф. 19/Маріупольська нотаріальна контора Ковалевського, 
м. Маріуполь/Книги обліку грошових зборів/1912–1913 рр./2 спр.

1843/ф. 23/стретенське волосне правління, с. стрітенка Маріуполь-
ського, повіту/Документи про усиновлення, встановлення опіки/1907–
1916 рр./13 спр.

1844/ф. 27/Анадольське повітове відділення Маріупольського повіту, 
с. Анадоль/Документи особового складу/1916–1921 рр./24 спр.

1845/ф. 29/Гнатівське поштове відділення Маріупольського повіту, 
с. Гнатівка/Циркуляри, листування, документи особового складу/1915–
1920 рр./18 спр.

1846/ф. 31/Ново-Василівське поштове відділення, с. Ново-Василівка 
Маріупольського повіту/Циркуляри, телеграми/1914–1920 рр. /12 спр.

1847/ф. 32/Ялтинське поштове відділення, с. Ялта Маріупольського 
повіту/Циркуляри, листування/1916–1921 рр. /14 спр.

1848/ф. 33/Миколаївське поштове відділення, с. Миколаївка Бердян-
ського повіту/1914–1919 рр./17 спр.
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1849/ф. 34/Романівське поштове відділення, с. Романівка Маріуполь-
ського повіту/Циркуляри, накази про прийом і звільнення/1913–1920 рр./
27 спр.

1850/ф. 37/Антонівське сільське управління, с. Антонівка Маріу-
польського повіту/Книги записів вироків/1894–1914 рр./8 спр.

1851/ф. 38/Каменське сільське управління, с. Кам’янка Маріупольсь-
кого повіту/постанови, вироки сільських сходів/1866–1914 рр./40 спр.

1852/ф. 39/Міуське сільське управління Маріупольського повіту/
постанови, циркуляри, вироки сільського сходу/1866–1919 рр./127 спр.

1853/ф. 40/Єлисаветпільське сільське управління, с. Єлисаветпіль 
Маріупольського повіту/Вироки сільських сходів/1881–1917, 1919 рр./
239 спр.

1854/ф. 42/Товариство споживачів при заводі “Нікополь”, ст. сартана 
Катеринославської губернії/протоколи засідань уповноважених, загальних 
зборів споживачів, звіти про роботу товариства/1900–1919 рр./9 спр.

1855/ф. 46/лазарет селян, сільських товариств Маріупольського по-
віту/Вироки сільських сходів, списки хворих, звіти про діяльність лаза-
рету/1915–1916 рр./2 спр.

1856/ф. 47/Ялтинське сільське управління, с. Ялта Маріупольського 
повіту/Вироки сільських сходів/1915–1918 рр./4 спр.

1857/ф. 50/Бердянська чоловіча гімназія, м. Бердянськ/протоколи 
педради, звіти про стан гімназії, атестати учнів/1872–1919 рр./263 спр.

1858/ф. 52/заміська чоловіча гімназія, м. Бердянськ/Річні звіти, про-
токоли засідань педради, атестати, довідки, списки учнів/1869–1920 рр./
29 спр.

1859/ф. 53/Бердянська земельна управа, м. Бердянськ/Циркуляри, 
протоколи засідань губземвідділу, договори орендарів/1903–1918 рр./
34 спр.

1860/ф. 56/Друге Ново-Василівське волосне правління Бердянського 
повіту/Виписки з метричних книг/1913–1919 рр./3 спр.

1861/ф. 57/Новокаракубське сільське управління Маріупольського 
повіту/Виписки з фортечної книги/1907–1917 рр./1 спр.

1862/ф. 60/Бердянська повітова землевпорядна комісія, м. Бердянськ/
Документи про наділ селян землею/1907–1916 рр./106 спр.

1863/ф. 73/Бердянська повітова земська управа, м. Бердянськ/Цир-
куляри товариства взаємодопомоги, заяви на вступ до служби в управу/1898–
1909 рр./27 спр.

1864/ф. 74/Маріупольська Мар’їнська жіноча гімназія, м. Маріуполь/
персональні справи службовців, формулярні списки, розписки про одер-
жання свідоцтв, посвідчень/1894–1921 рр./62 спр.

1865/ф. 75/Новокерменчицьке сільське правління, с. Ново-Керменчик 
Маріупольського повіту/звіти, листування/1902–1911 рр./5 спр.

1866/ф. 76/спілка споживчих товариств, м. Маріуполь/протоколи 
загальних зборів/1907–1919 рр./8 спр.

1867/ф. 80/Олександроневське центральне училище Маріупольсь-
кого повіту/листування з інспектором народних училищ/1899 р./1 спр.
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1868/ф. 81/Бердянська жіноча гімназія саханової, м. Бердянськ/про-
токоли засідань педради,  звіти про стан гімназії, відомості про навчання 
учнів/1907–1918 рр./13 спр.

1869/ф. 82/Апостольське сільське правління стрітенської волості/
Вироки сільських сходів, описи майна сиріт Маріупольського повіту/1903–
1904, 1908–1915 рр./7 спр.

1870/ф. 83/Крестівське волосне правління, с. Крестівка Маріуполь-
ського повіту/Виписка з метричних книг про народження/1915 р./1 спр.

1871/ф. 85/Маріупольський повітовий з’їзд продовольчої галузі, 
м. Маріуполь/протоколи засідань, доповіді про роботу з’їзду/1902–1916 рр./
535 спр.

1872/ф. 86/землемір землевпорядних комісій, с. попівка Бердянсь-
кого повіту/протоколи відводу відрубних земельних ділянок селян, вироки 
сільських сходів/1911–1914 рр./141 спр.

1873/ф. 88/Комітет з будівництва церкви Кирила і Мефодія в пере-
дмісті Матроській слобідці, м. Бердянськ/Виправні документи про будів-
ництво церкви/1904–1909 рр./4 спр.

1874/ф. 89/Бердянська повітова комісія зі справ виборів до Державної 
Думи, м. Бердянськ/списки виборців, листування з питань виборів/1905–
1906 рр./1 спр.

1875/ф. 90/Ялтинське волосне правління, с. Ялта Маріупольського 
повіту/свідоцтва на видачу паспортів/1914 р./1 спр.

1876/ф. 91/Виконавець робіт зі складання та видавання державним 
селянам власницьких записів, с. Гольбитодське Бердянського повіту/звіти 
про поземельновпорядні роботи, заявки селян/1873, 1881–1900 рр./90 спр.

1877/ф. 92/Маріупольський міський банк, м. Маріуполь/звіти про 
роботу банку/1872–1907 рр./16 спр.

1878/ф. 93/Маріупольське відділення державного банку, м. Маріу-
поль/Акти, атестати, списки/1883–1917 рр./44 спр.

1879/ф. 94/Бердянська міська ратуша, м. Бердянськ/Накази, цирку-
ляри/1852, 1857, 1860 рр./49 спр.

1880/ф. 95/Катеринославський губернський землемір, м. Катерино-
слав/протоколи землевпорядних комісій, вироки сільських сходів, карти, 
креслення/1911–1915 рр./1006 спр.

1881/ф. 97/Апостолівське волосне правління, с. Апостолівка Маріу-
польського повіту/списки мешканців села, виписки з метричних книг/
1917 р./1 спр.

1882/ф. 98/Бердянська жіноча гімназія, м. Бердянськ/протоколи засі-
дань опікунської ради, педради, історична довідка до 25-річчя гімназії/1876–
1919 рр./26 спр.

1883/ф. 100/Новопреображенське сільське правління Андріївської 
волості Маріупольського повіту/Настільний реєстр про закріплення наділь-
ної землі Маріупольського повіту за домогосподарками/1911 р./1 спр.

1884/ф. 101/земський начальник 8-ї дільниці, с. Андріївка Бердян-
ського повіту/Адміністративні справи про земельні наділи/1913–1916 рр./
39 спр.
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1885/ф. 106/земський начальник 7-ї дільниці, с. Чернігівка Бердян-
ського повіту/Адміністративні справи про земельні наділи/1912, 1914, 
1917 рр./8 спр.

1886/ф. 107/земський начальник 3-ї дільниці, с. Костянтинівка 
Бердянського повіту/Адміністративні справи про земельні наділи/1912–
1917 рр./30 спр.

1887/ф. 109/Бердянський городовий словесний суд/скарги громадян, 
прийняття рішень судом/1846–1864 рр./11 спр.

1888/ф. 110/Вознесенський собор, м. Бердянськ/Метричні книги/1848–
1862 рр./13 спр.

1889/ф. 112/Маріупольське міське жіноче чотирикласне училище, 
м. Маріуполь/Циркуляри, протоколи батьківських зборів, журнал обліку 
учнів/1910–1920 рр./3 спр.

1890/ф. 115/Олександрівська повітова землевпорядна комісія, 
м. Олександрівськ Катеринославської губернії/Вироки сільських товари-
ств, постанови про земельні наділи/1910–1915 рр./19 спр.

1891/ф. 117/земський начальник 1-ї дільниці Бердянського повіту/
списки, заяви/1914–1916 рр./17 спр.

1892/ф. 118/Катеринославська духовна консисторія, м. Маріуполь/
Метричні книги народжених, одружених, померлих/1846–1921 рр./14 спр.

1893/ф. 119/Маріупольська повітова училищна рада, м. Маріуполь/
звіти, відомості про стан сільських училищ/1870–1892 рр./35 спр.

1894/ф. 20/Бердянський повітовий з’їзд по адміністративній при-
сутності, м. Бердянськ/протоколи, вироки, посвідчення про земельні на-
діли/1905–1921 рр./153 спр.

1895/ф. 121/земський начальник 6-ї дільниці Бердянського повіту/
Документи про закріплення власності на землю/1908–1917 рр./40 спр.

1896/ф. 122/Вишнівське сільське правління Олександрівської волості 
Маріупольського повіту/Вироки сільських сходів, звіти, списки пра-
цівників/1836–1919 рр./289 спр.

1897/ф. 125/Дмитрівське сільське управління стрітенської волості 
Маріупольського повіту/Циркуляри, вироки/1906–1916 рр./8 спр.

1898/ф. 129/петропавлівське поштове відділення Маріупольського 
повіту/Циркуляри начальника поштового округу, листування про ка-
дри/1915–1921 рр./17 спр.

1899/ф. 130/Маріупольський городовий сирітський суд, м. Маріу-
поль/Особові справи опікунів сирітського майна/1898–1920 рр./240 спр.

1899/ф. 131/Горіховське міське управління Бердянського повіту/1905–
1906 рр./1 спр.

1900/ф. 133/Маріупольський повітовий комітет турботи про народну 
строгість/звіти, списки, листування/1896–1898 рр./3 спр.

1901/ф. 135/Маріупольське відділення духовного цензурного комі-
тету, м. Маріуполь/Відомості про проповіді/1879–1891 рр./13 спр.

1902/ф. 142/Маріупольське міське поліцейське управління, м. Марі-
уполь/протоколи, постанови, списки поліцейських/1914–1915 рр./5 спр.

1903/ф. 261/Маріупольська жіноча гімназія Остословської, м. Маріу-
поль/Атестати, свідоцтва, списки нагороджених/1907–1918 рр./15 спр.
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архівні фонди радянського періоду
1905/ф. Р-2/Бердянський повітовий відділ народної освіти, м. Бер-

дянськ запорізької губернії/Відділи: загальний, соціального виховання і 
профосвіти, бухгалтерія/1920–1923 рр./188 спр.

1906/ф. Р-3/Бердянський окружний відділ народної освіти, м. Бер-
дянськ Катеринославської губернії/загальний відділ, особовий стіл, відділ 
інспекції/1923–1925 рр./102 спр.

1907/ф. Р-4/Місцевий комітет профспілки транспортних працівни-
ків при Маріупольській конторі “Експорт хліба”, м. Маріуполь/протоколи 
чергового засідання місцевкому “Експорт хліба” і заяви про неправиль-
ність розрахунків/1927 р./2 спр.

1908/ф. Р-5/Відділення Всеукраїнського торговельно-промислового 
акціонерного товариства “сприяння”, м. Маріуполь Маріупольського ок-
ругу/секретаріат, бухгалтерія/1925–1928 рр./33 спр.

1909/ф. Р-6/Нічний санаторій при окружному туберкульозному дис-
пансері, м. Маріуполь/звіти нічного санаторія/1926 р./7 спр. 

1910/ф. Р-8/Бердянська повітова радянська партійна школа ім. Міжна-
родної революції, м. Бердянськ запорізької губернії/звіти річні, доповідні 
записки вчителів, книга особового складу, циркуляри про черговий набір 
студентів, кошториси, автобіографії студентів, протоколи педради/1921–
1924 рр./111 спр. 

1911/ф. Р-12/Маріупольський вечірній металургійний робітфак/Відо-
мості на виплату зарплати персоналу, стипендії студентам, протоколи зборів, 
нарад керівників групи, завкабінетами робітфаку, анкети, довідки і заяви 
студентів, що вибули, свідоцтва й атестати, особові справи студентів/1927–
1940 рр./1179 спр. 

1912/ф. Р-13/Маріупольські трирічні постійні педагогічні курси 
при губернському відділі народної освіти, м. Маріуполь Маріупольського 
повіту/загальний відділ, навчальна частина, фінансовий відділ, господар-
ська частина/1903–1928 рр./228 спр. 

1913/ф. Р-14/Маріупольська комісія у справах неповнолітніх пра-
вопорушників, м. Маріуполь/Особові справи неповнолітніх правопоруш-
ників/1922–1930 рр./574 спр.

1914/ф. Р-15/Маріупольська окружна інспектура внутрішньої торгі-
влі, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи нарад при управлінні, 
циркуляри Наркомвнуторга, постанови комісаріату з внутрішньої торгі-
влі/1925–1929 рр./198 спр. 

1915/ф. Р-16/Маріупольська окружна інспектура народної освіти, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/загальний відділ, профспілкової ос-
віти, комісія політвиховання, особові справи вчителів/1921–1930 рр./811 спр.

1916/ф. Р-17/Уповноважений Донецького губернського раднаргоспу, 
м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/Накази, цирку-
ляри виконкому, доручення на право розпоряджатися фінансами, нерухомим 
майном млина, протоколи зборів робітників, що працюють на приватних 
заводах/1920–1924 рр.

1917/ф. Р-20/Маріупольський повітовий відділ охорони здоров’я, 
м. Маріуполь Донецької області/Відділи: загальний, статистичний, ліку-
вальний/1923 р./38 спр.
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1918/ф. Р-22/Маріупольське окружне аптекоуправління, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/Накази, витяги з наказів народного 
комісаріату охорони здоров’я, циркуляри губздраввідділу, копіювальні 
книги, особові рахунки робітників та службовців/1924–1928 рр./79 спр. 

1919/ф. Р-24/6-а районна лікарсько-санітарна дільниця Катеринин-
ської залізниці, станція пологи Бердянського повіту Катеринославської 
губернії/протоколи засідання дільничної санітарної комісії про призна-
чення санітарних старост на станціях, телеграми про вивішування жалоб-
них прапорів з нагоди смерті В. І. леніна/1922–1924 рр./25 спр.

1920/ф. Р-25/лікарська дільниця станції Бердянськ Катеринослав-
ської залізниці/Копії протоколів лікарської контрольної комісії, особові 
лікарські картки, різне листування з питань відправки на курорти, про 
допомогу на харчування/1918–1923 рр./15 спр.

1921/ф. Р-26/Бердянське державне курортне управління, м. Бердянськ 
запорізької губернії/Книги обліку хворих, листування з особового складу 
співробітників/1921–1923 рр./18 спр.

1922/ф. Р-27/Маріупольський приймальний покій при станції Марі-
уполь Маріупольського округу/Копії телеграм приймального покою, по-
ложення про управління лікувальними установами, циркуляри відділу 
охорони здоров’я, звіти про діяльність лікарської дільниці, списки служ-
бовців і їхніх сімей/1921–1926 рр./24 спр. 

1923/ф. Р-28/Маріупольська лікарня № 1, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/Гінекологічний відділ і родильний відділ, очний, ізолятор-
ський, терапевтичний, тифозний, венеричний/1919–1928 рр./344 спр.

1924/ф. Р-29/Маріупольське районне дослідне поле при Всеукра-
їнському товаристві насінництва, м. Маріуполь Маріупольського округу/
Книга особових рахунків, табель службовців і робітників/1912–1924 рр./
46 спр.

1925/ф. Р-30/Маріупольська сільськогосподарська дослідна станція, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Книга наказів, головна книга, бух-
галтерія, табелі й інвентарна книга/1923–1924 рр./56 спр. 

1926/ф. Р-31/Маріупольська база акціонерного товариства з підго-
товки робітників і організаторів й установки робіт на підприємствах/
список робітників, що бажали вчитися на курсах, план лекції з трудо-
вого законодавства на курсах, листування з різними установами м. Марі-
уполя/1930–1931 рр./67 спр.

1927/ф. Р-32/Бердянська база акціонерного товариства з підготовки 
робітників і організаторів й установки робіт на підприємствах/Інструкція 
українського відділення акціонерного товариства, накази, посвідчення, за-
яви, довідки робітників, експертні списки, пакти, заявки на робітників/1930–
1931 рр./46 спр.

1928/ф. Р-34/Маріупольське окружне відділення міжнародної орга-
нізації допомоги борцям революції МТДР, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/протоколи засідань Донецького губвідділу МТДРа, Маріупольсь-
кого окркомітету і місцевих осередків МТДРа, директиви і бюлетені 
ЦК МТДРа, головні книги, книга особового складу/1924–1929 рр./241 спр. 
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1929/ф. Р-34/Бердянська філія видавництва газети “Комуніст”, 
м. Бердянськ Маріупольського округу/Циркуляри видавництва всім від-
діленням, листування з питання розповсюдження газет, довідки, посвідчення, 
телеграми про проведення передплати на газету “Наша правда”/1925–
1926 рр./26 спр.

1930/ф. Р-35/Маріупольська філія видавництва “Комуніст”, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/листування з міськими установам з питання 
виданих газет і журналів/1925–1927 рр./16 спр.

1931/ф. Р-36/Маріупольська державна нотаріальна контора, м. Марі-
уполь/Реєстри вхідних і вихідних документів, особові справи, договори, 
актові книги/1922–1928 рр./1442 спр.

1932/ф. Р-37/Каса взаємодопомоги при Маріупольському окружно-
му відділенні профспілок радторгслужбовців, м. Маріуполь/протоколи 
засідань членів каси взаємодопомоги, заяви членів спілки, головна книга, 
особові справи членів каси/1922–1928 рр./197 спр. 

1933/ф. Р-38/Рада народних суддів, м. Маріуполь Маріупольського 
повіту Донецької губернії/судові справи/1920 р./5 спр. 

1934/ф. Р-39/професійно-технічна школа при державному заводі 
ім. Ілліча, станція сартана Маріупольського округу/протоколи засідань 
шкільної ради, навчальні програми, справа особового складу, анкети, заяви, 
довідки і листування про студентів/1930 р./5 спр.

1935/ф. Р-41/сільськогосподарська артіль 1-ї Будьонівської ради, 
с. Будьоннівка Будьоннівського району Донецької області/протоколи за-
гальних зборів й активу артілі, посімейні списки членів артілі, акти про 
прийом і оцінку майна, заяви про прийом до членів артілі, зведення про хід 
збиральної кампанії й осінньої сівби, річні звіти, відомості з розрахунку з 
колгоспниками, листування з господарських і побутових питань, про вико-
нання хлібозаготівлі/1929–1933 рр./150 спр. 

1936/ф. Р-44/Харківська агенція Акціонерного товариства Амери-
канської пасажирської агенції “РУсАпА”, м. Харків/Дозвіл на право виїзду 
іноземцям/1928–1930 рр./7 спр. 

1937/ф. Р-45/Контора Маріупольської агенції Українсько-Кримсь-
кого пайового товариства “Навантаження”, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/Табель заробітку, акти, списки прогульщиків, книга особового 
складу, книга реєстрації нещасних випадків, зведення про штатних робіт-
ників/1924–1927 рр./106 спр. 

1938/ф. Р-47/листвянське сільське управління Олександрівської во-
лості Маріупольського повіту Катеринославської губернії/списки домо-
господарів на виплату платежів/1918 р./1 спр. 

1939/ф. Р-48/Романівське волосне управління, с. Романівка Маріу-
польського повіту Катеринославської губернії/списки уповноважених, 
посвідчення, заяви, рапорти, телефонограми, відомості про сирітські капі-
тали/1919 р./1 спр. 

1940/ф. Р-48/Магазин № 12 акціонерного товариства текстильної 
торгівлі в м. Маріуполі Маріупольського округу/Книга службовців, теле-
грами, відомості про продаж товарів/1925–1926 рр./12 спр.

1941/ф. Р-49/Маріупольська окружна комісія сільськогосподарських 
товариств взаємодопомоги, м. Маріуполь Донецької губернії/протоколи, 
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резолюції, постанови, розпорядження округу і план роботи, директиви/1924–
1930 рр./115 спр. 

1942/ф. Р-50/Маріупольський окружний відділ праці, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/підвідділ охорони, біржа праці, бухгалтерія, відділ 
організації, адмінвідділ/1922–1930 рр./2445 спр.

1943/ф. Р-53/Ново-спасівський райвиконком ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, Ново-спасівський район Бердян-
ського округу/Циркуляри райвиконкому, інформаційні схеми врожаю, 
постанова окрвиконкому, план посівної кампанії, листування з питання 
відокремлення церкви від держави, журнал вхідних документів/1924–
1925 рр./3 спр.

1944/ф. Р-60/Маріупольський залізничний технічний комітет, м. Ма-
ріуполь/протоколи засідань членів комітету, телеграми/1917 р./1 спр.

1945/ф. Р-61/Олександрівський волосний комітет допомоги голоду-
ючим, Маріупольський повіт Донецької губернії/звітні відомості волостей, 
списки голодуючих дітей, протоколи загальних зборів громадян сіл/1922–
1923 рр./26 спр.

1946/ф. Р-63/Олександрівська районна міліція, Олександрівський 
район Маріупольського повіту Донецької губернії/Накази Маріупольсь-
кого виконкому, доповіді начальника райвідділення, іменний список деся-
тихатників/1923 р./5 спр.

1947/ф. Р-66/приміське господарство відділу робітничого постачання 
при заводі ім. Ілліча, станція сартана Маріупольського району Донецької 
області/секретаріат і бухгалтерія/1933–1934 рр./177 спр.

1948/ф. Р-67/Мелекінський рибний колгосп “промінь”, Мелекінсь-
ка сільрада Мангушського району Донецької області/Книга наказів, 
протоколи засідання правління, циркулярні розпорядження і постанови 
Маріупольського “Рибспілки” і “Рибколгоспцентру”, накази Наркома 
харчової проми словості, відомості на одержання продуктів рибалкам, 
соцдоговори, списки і заяви рибалок, річний звіт і листування з господарських 
і побутових питань/1928–1935 рр./252 спр.

1949/ф. Р-69/Нотаріальне відділення Донецького губернського суду, 
Маріупольський округ/звіти нарсуду 3, 5, 6, 7, 8, 9-ї дільниць/1924–1925 рр./
7 спр.

1950/ф. Р-71/Білоцерківський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Білоцерківка Гуляй-пільсь-
кого повіту запорізької губернії/Відомості про осіб, що постраждали від 
контрреволюції/1920–1922 рр./11 спр. 

1951/ф. Р-72/сільськогосподарська артіль “Червоний партизан” са-
ртанської сільради, с. сартана сартанського району Донецької області/
соціалістичні договори, акти приймання майна у колгоспників, відомості на 
видачу колгоспникам сільгоспродуктів і протоколи загальних зборів/1930–
1932 рр./76 спр.

1952/ф. Р-74/Єлісеєвский волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, Бердянський повіт Донецької 
губернії/Відділи: народної освіти, праці, управління, військовий, земельний, 
зАГс/1920–1923 рр./41 спр.
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1953/ф. Р-75/Чусарський сільський виконком ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, Кінсько-Роздорська волость/Накази 
про заборону варіння спиртних напоїв, інструкції про взяття на облік 
гужової сили, протоколи зібрання сількомпраці/1920–1922 рр./10 спр. 

1954/ф. Р-76/Народний суд 3-ї дільниці, м. Маріуполь Маріупольсь-
кого повіту Донецької губернії/Кримінальні справи/1920–1922 рр./
1089 спр.

1955/ф. Р-77/сільськогосподарська артіль “Червоний партизан”, се-
лище приморське Маріупольського району Донецької області/протоколи 
загальних зборів і засідань правління, відомості з обліку трудоднів, на 
одержання продуктів, списки членів артілі/1930–1932 рр./27 спр.

1956/ф. Р-78/Хлібодарівський гранітний кар’єр південного тресту 
будівельних матеріалів, станція Хлібодарівка Волноваського району ста-
лінської області/Накази і розпорядження тресту, робітничі зібрання, річні і 
місячні звіти, грошові документи/1927–1929 рр./51 спр.

1957/ф. Р-79/правління Бердянської окружної радянської робітничо-
селянської міліції, м. Бердянськ Бердянського округу/Рапорти начальнику 
міліції, договори між сільськогосподарським товариством про воєнізовану 
охорону/1924–1925 рр./2 спр.

1958/ф. Р-80/Бердянська районна земельна судова комісія, м. Бер-
дянськ Бердянського району Маріупольського округу/Особові справи/1926–
1927 рр./139 спр.

1959/ф. Р-80/Народний суд 5-ї дільниці Гуляй-пільського повіту, 
с. Федорівка Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1922–
1923 рр./45 спр.

1960/ф. Р-81/Народний суд 4-ї дільниці, м. Ногайськ Бердянського по-
віту/Цивільні і кримінальні справи/1920–1924 рр./126 спр.

1961/ф. Р-82/Маріупольська міськрада товариства винахідників, 
м. Маріуполь Маріупольського району Донецької області/Акти перевірки 
пропозицій, що надійшли до міськкомгоспу, протоколи засідань конфлік-
тної комісії, доповіді на конференції винахідників і звіти про роботу/1932–
1935 рр./11 спр. 

1962/ф. Р-83/Волноваська міжрайонна база Донецького обласної 
споживчої спілки “Доноблспоживспілка”, станція Волноваха Волновась-
кого району/прибутково-видаткові документи/1933 р./7 спр.

1963/ф. Р-85/Будьонівський місцевий комітет профспілки працівни-
ків місцевого транспорту “Местран”, с. Будьоннівка Маріупольського окру-
гу Донецької губернії/протоколи засідань і загальних зборів робіткому, 
акти ревізії і листування з маріупольським окружним відділенням/1926–
1927 рр./4 спр.

1964/ф. Р-86/Єгорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Єгорівка петровської волості Маріуполь-
ського району Донецької губернії/Вхідний і вихідний реєстри/1922–
1926 рр./2 спр.

1965/ф. Р-89/Маріупольська міжрайонна база Донецької обласної 
споживчої спілки (ДОсс), м. Маріуполь Донецької області/Штати 
Маріупольської міжрайбази, картки з обліку кадрів, звіт і акти про прий-
мання і здавання Маріупольської міжрайбази/1933–1935 рр./154 спр. 
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1966/ф. Р-91/5-й Мало-Янисольський підрайонний виконком ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мало-Янисоль/
Особовий склад, протоколи засідань президії, анкети делегатів, циркуляри, 
інструкції/1920–1921 рр./35 спр. 

1967/ф. Р-92/Народний суд Гуляйпольського повіту запорізької гу-
бернії, с. Федорівка/Кримінальні справи/1922 р./98 спр.

1968/ф. Р-93/Народний суд 9-ї дільниці Гуляйпольського повіту 
запорізької губернії, с. Царекостянтинівка Царекостянтинівської волості/
Цивільні і кримінальні справи/1921 р./136 спр. 

1969/ф. Р-94/Народний суд 14-ї дільниці Маріупольського округу 
Донецької губернії, с. Царекостянтинівка/Цивільні і кримінальні справи/
1925 р./280 спр. 

1970/ф. Р-95/Рада товариств винахідників при промисловій коопе-
рації м. Маріуполя Маріупольського району Донецької області/Акти ревізії 
промкооперації, відомості на членські внески, на видані путівки на курорт 
і будинки відпочинку, протоколи засідань ради винахідників/1934–1935 рр./
18 спр. 

1971/ф. Р-96/Уповноважений профспілки будівельників при Ново-
дворських кар’єрах, с. Новодворівка люксембурзького району/Копії 
циркулярів і рішення бюро президії ОпБ, відомість про надходження 
членських внесків, копії листів радянських профспілок Донецької губер-
нії/1924 р./1 спр. 

1972/ф. Р-97/Апостолівське волосне правління, с. Апостолівка Ма-
ріупольського повіту Катеринославської губернії/списки селян, метричні 
виписки для складання заключного списку і рапорти сільської земської 
управи/1918 р./1 спр.

1973/ф. Р-99/старо-Гнатівський робітничий комітет профспілки бу-
дівельників, с. старо-Гнатівка Жовтневого району Маріупольського округу/
протоколи загальних зборів і засідань будівельників, списки членів союзу, 
труддоговір/1926 р./5 спр.

1974/ф. Р-100/Груповий комітет профспілки будівельників при 
вапняних заводах і кар’єрах, м. Маріуполь Маріупольського округу/про-
токоли засідань місцевкому охорони праці, загальних зборів робітників, 
зведення про роботу РКК, кошторису групкому, заяви про прийом до членів 
спілки/1926–1928 рр./25 спр.

1975/ф. Р-101/Ново-Василівський волосний революційний комітет 
Ново-Василівської волості Бердянського повіту/Циркуляри військово-
революційного трибуналу, накази Бердянського ревкому, інструкції про 
обов’язки завідуючих відділів, листування з повітовим ревкомом/1920–
1921 рр./5 спр. 

1976/ф. Р-102/Робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівельних роботах п. ч.\16, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідань РКК  і загальних зборів, циркуляри, інструкції, зведення 
про чисельність спілки, колективні договори, списки з обліку стягування 
членських внесків/1926 р./10 спр. 

1977/ф. Р-104/Царекостянтинівський волосний виконком ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів Гуляйпольського по-
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віту/Відомість на зарплату співробітникам ревкому, відомості про чисель-
ність населення села, циркуляри про перевибори волосних ревкомів, відозва 
голови 8-го Всеросійського з’їзду рад, у якому він закликав усе населення 
до мирної праці і берегти радянське майно/1920–1922 рр./31 спр.

1978/ф. Р-106/зеландсько-Кам’янський сільський революційний ко-
мітет Царекостянтинівської волості Олександрівського повіту/Інструкції, 
протоколи волревкомів і сільських сходів, накази/1920 р./6 спр. 

1979/ф. Р-108/Робітничий комітет профспілки будівельників, с. Ра-
ковське Волноваського району Маріупольського округу/протоколи загаль-
них зборів робітників та службовців будівельників, списки вибулих і 
членів спілки, що знялися з обліку, списки членів спілки будівельників і 
реєстраційні бланки з обліку членів спілки/1925–1926 рр./11 спр.

1980/ф. Р-111/покровський 3-й райвиконком ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів Маріупольського повіту Донець-
кої губернії/Відділи: земельний, народної освіти, управління зАГс/1920–
1921 рр./49 спр.

1981/ф. Р-112/Народний суд 6-ї дільниці Гуляйпольського повіту, 
с. Федорівка/Цивільні справи/1922–1923 рр./3 спр.

1982/ф. Р-113/Народний суд 3-ї дільниці Бердянського округу Катери-
нославської губернії, с. Андріївка Андріївського району/Цивільні справи/
1923 р./771 спр.

1983/ф. Р-115/Маріупольська вантажно-розвантажувальна контора 
Українського управління місцевого транспорту “Укрмут”/листування з цен-
тром з питань навантаження, заяви, телеграми про розвантаження і наван-
таження, накази по центральному управлінню про заробітну плату/1924 р./
3 спр. 

1984/ф. Р-116/Народний суд 8-ї дільниці Бердянського повіту, с. Бе-
рестове Катеринославської губернії/Відділи: карний, цивільний/1921–1922 рр./
119 спр. 

1985/ф. Р-117/Народний суд 7-ї дільниці, с. Царекостянтинівка Царе-
костянтинівського району Бердянського округу Катерининської губернії/
Цивільний відділ/1923–1925 рр./1226 спр. 

1986/ф. Р-119/Народний суд 1-ї дільниці, м. Бердянськ Бердянського 
повіту/Відділи: карний, цивільний/1921–1923 рр./347 спр. 

1987/ф. Р-120/Ново-Троїцький сільський комітет взаємодопомоги 
Андріївського району Маріупольського округу/Циркуляри Донецької 
губради, акти ревізії, протоколи зборів членів КВп, план роботи КВп на 
2-й квартал, заяви громадян на видачу грошової допомоги/1922–1926 рр./
16 спр. 

1988/ф. Р-121/Робітничий комітет профспілки будівельників на ка-
олінових кар’єрах, с. Іванівка Жовтневого району Маріупольського округу/
протоколи засідання правління, циркуляри, інструкції, розпорядження 
центрального управління спілки будівельників, заяви про прийняття в 
члени спілки, списки осіб, що працюють по найму, посвідчення, відомості 
про одержання членських внесків/1923–1926 рр./20 спр.

1989/ф. Р-123/Маріупольська контора Українського акціонерного то-
вариства з експорту хлібних продуктів “Укрекспортхліб”, м. Маріуполь/Осо-
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бовий склад службовців, доповіді, записки, протоколи загальних зборів, 
інструкції правління акціонерного товариства/1923–1928 рр./198 спр.

1990/ф. Р-124/1-а Єлисеєвська трудова сільськогосподарська артіль 
“згода”, с. Єлисеївка Бердянського округу Катеринославської губернії/
прибутково-видаткова книга, комірна книга/1922–1924 рр./2 спр. 

1991/ф. Р-125/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
вапняних кар’єрах, с. Ново-Карань старо-Караньського району/протоколи 
засідань робочкому і загальних зборів, засідань профактиву і правління, 
Маріупольського окрвідділення, виробничих комісій і комісії охорони пра-
ці, списки платників членських внесків, заяви з проханням про прийняття в 
члени спілки, фінансові звіти/1924–1928 рр./21 спр.

1992/ф. Р-128/Успенівський робітничий комітет профспілки буді-
вельників, с. Успенівка Маріупольського округу/протоколи засідань ново-
обраного робочкому, бланки з загальними відомостями про тих, хто всту-
пає до спілки, копії планів звітно-перевиборної кампанії і копії циркулярів/
1926 р./4 спр.

1993/ф. Р-129/Ялтинський робітничий комітет профспілки буді-
вельників, с. Ялта Мангушського району Маріупольського округу/прото-
коли загальних зборів, циркуляри, інструкції Маріупольської окружної 
філії, плани роботи, відомість на зарплату, відомості членських внесків, 
списки членів ВКп(б) і ВлКсМ/1926 р./11 спр. 

1994/ф. Р-133/заводський комітет профспілки будівельників цег-
ляно-черепичного заводу, орендованого Раськіним і Мінухіним, станція 
сартана/Інструкції окрвідділення, циркуляри ВУЦВК, протоколи засідань 
КРК і загальних зборів, реєстраційні бланки членів спілки/1925–1926 рр./
10 спр.

1995/ф. Р-134/Робітничий комітет профспілки будівельників Бер-
дянського державного курорту, м. Бердянськ Бердянського району/прото-
коли засідань правління Маріупольського окружного відділення, інструк-
ції про роботу комісії з охорони праці, відомості на одержання членських 
внесків/1926 р./3 спр. 

1996/ф. Р-136/Уповноважений Донецького губернського суду. На-
родний суддя 1-ї головної дільниці, м. Маріуполь Маріупольського округу 
Донецької губернії/листування з дільницями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 
трудсессіі/1924–1925 рр./15 спр.

1997/ф. Р-137/сільськогосподарська артіль “пробудження”, с. Ман-
гуш Мангушського району Маріупольського округу/Річний звіт, відомості 
на видачу грошей у рахунок заробітку, на видачу борошна, пшона/1930–
1931 рр./4 спр.

1998/ф. Р-138/старо-Караньський районний робітничий комітет 
профспілки будівельників, с. старо-Карань старо-Каранського району/
Відділи: загальний, фінансовий і секретаріат/1924–1928 рр./23 спр.

1999/ф. Р-139/старо-Гнатівський 7-й районний виконком, с. старо-
Гнатівка Маріупольського повіту Донецької губернії/Відділи: соцзабезу, 
земельний, народної освіти, управління зАГс, фінансово-податковий/1919–
1921 рр.

2000/ф. Р-140/Успенівский осередок сприяння повітряному флоту, 
с. Успенівка Андріївського району Маріупольського округу/план прове-
дення місячника допомоги повітряному флоту, протоколи районної 



 Державний архів Донецької області

441

конференції представників сільських осередків сприяння повітряному 
флоту/1924–1925 рр./1 спр.

2001/ф. Р-142/Дмитріївський робітничий комітет профспілки буді-
вельників, с. Дмитріївка Жовтневого району Маріупольського округу/
секретаріат, відділи: загальний, фінансовий/1926–1926 рр./3 спр.

2002/ф. Р-142/Білоцерківське волосне правління, с. Білоцерківка 
Маріупольського повіту Катеринославської губернії/Оголошення, розпо-
рядження, правила про збирання хліба і зернового фуражу, вироки сільського 
сходу/1919 р./1 спр. 

2003/ф. Р-143/Новотроїцький волосний революційний комітет, 
с. Ново-Троїцьке Бердянського повіту Катеринославської губернії/Відомості 
про запаси хліба/1920 р./8 спр. 

2004/ф. Р-144/Народний суд 6-ї дільниці, м. Бердянськ Бердянського 
округу/Карні і цивільні справи/1923 р./1 спр.

2005/ф. Р-145/Ново-Троїцький волосний комітет самооборони, 
с. Ново-Троїцьке Бердянського повіту запорізької губернії/Накази запо-
різького губнаради і надзвичайної трійки з боротьби з бандитизмом, прото-
кол організаційного засідання комітету, наказ по загону, списки й особові 
картки членів загону самооборони, відомості про бойовий стан/1921–
1922 рр./2 спр. 

2006/ф. Р-146/Народний суд 7-ї дільниці Бердянського повіту/Карні і 
цивільні справи/1921–1922 рр./304 спр.

2007/ф. Р-147/Бердянська особлива трудова сесія народного суду, 
м. Бердянськ Бердянського округу Катеринославської губернії/Відомості на 
зарплату співробітникам, особові справи суддів/1923–1925 рр./458 спр.

2008/ф. Р-148/Бердянська поштово-телеграфна контора Маріуполь-
ського округу, м. Бердянськ/Накази по конторі, особовий склад, річний 
звіт/1922–1925 рр./294 спр.

2009/ф. Р-148/Остгеймський робітничий комітет профспілки буді-
вельників, с. Остгейм люксембурзького району Маріупольського округу/
протоколи і резолюція з’їзду спілки будівельників Маріупольського округу, 
огляди роботи групкомів по округу, відомості про надходження членських 
внесків/1928 р./2 спр. 

2010/ф. Р-149/Бердянське залізничне поштове відділення, станція 
Бердянськ Маріупольського округу/Циркуляри, телеграми і копії наказів 
запорізького губвідділу зв’язку і Харківський відділ перевезення пошти, 
справи про особовий склад і статистичні відомості про внутрішню 
кореспонденцію, секретні матеріали/1919–1925 рр./38 спр. 

2011/ф. Р-150/Маріупольський повітовий земельний комітет Марі-
упольського повіту Донецької губернії/Журнал і доповідь повітового 
земельного комітету/1917–1918 рр./1 спр. 

2012/ф. Р-151/Будьонівський робітничий комітет профспілки буді-
вельників, с. Будьоннівка Будьоннівського району Маріупольського ок-
ругу/протоколи загальних зборів членів спілки, списки членів спілки і 
відомості членських внесків/1928 р./3 спр. 

2013/ф. Р-152/сартанська поштово-телеграфна контора, с. сартана 
Маріупольського повіту Донецької губернії/Циркуляри начальника Кате-
ринославського поштово-телеграфного відділення, секретне листування 
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про евакуацію білогвардійців, котрі забрали коштовні речі установи/1918–
1920 рр./28 спр. 

2014/ф. Р-153/Робітничий комітет профспілки будівельників масло-
заводу, с. люксембург люксембурзького району Маріупольського округу/
Відомості про членські внески, протоколи загальних зборів і приймально-
здавальний акт профуповноваженого/1927–1928 рр./2 спр.

2015/ф. Р-154/заводський комітет профспілки будівельників при 
цегельному заводі “Нове життя”, с. сартана Новоселівського району/
протоколи засідання РКК і загальних зборів, відомості надходження 
членських внесків, касові відомості, списки членів спілки/1926–1928 рр./
24 спр.

2016/ф. Р-156/Мангушський волосний комітет незаможних селян, 
с. Мангуш Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи засідань 
президії Мангушського волвиконкому, списки членів КНс, копії наказів 
Мангушського військкомату/1922–1923 рр./5 спр.

2017/ф. Р-157/Ялтинський волосний комітет незаможних селян, 
с. Ялта Маріупольського повіту Донецької губернії/списки членів КНс і 
протоколи засідання ревкомісії КНс/1922 р./2 спр.

2018/ф. Р-158/Волноваська поштово-телеграфна контора, с. Волно-
ваха Маріупольського повіту Донецької губернії/Накази начальника пош-
тово-телеграфного округу, список службовців поштового відділення/1919 –
1921 рр./18 спр. 

2019/ф. Р-159/Маріупольський міський відділ соціального забезпе-
чення, м. Маріуполь Донецької області/Особова справа пенсіонера/1931–
1932 рр./1 спр.

2020/ф. Р-160/Фінансово-податкова секція Маріупольської міськ-
ради, м. Маріуполь/секретаріат, відділи: податковий, бюджетний, бухгал-
терія/1930–1932 рр./434 спр.

2021/ф. Р-161/Крестовотараманівське поштове відділення Маріу-
польського повіту Донецької області/Циркуляри начальника поштово-
телеграфного округу, накази поштового відділенняя, листування про 
особовий склад/1919–1922 рр./13 спр.

2022/ф. Р-162/Ново-спасівське поштово-телеграфне відділення Ма-
ріупольського повіту Донецької губернії/статистичні звіти, листування з 
особового складу, звід оборотів з перекладної операції, циркуляри началь-
ника поштово-телеграфного округу/1919–1920 рр./14 спр. 

2023/ф. Р-163/Калинівске поштове відділення Маріупольського 
повіту Донецької губернії/Копії телеграм і циркуляри начальника поштово-
телеграфного округу, інструкції Донецького поштово-телеграфного упра-
вління/1919–1921 рр./6 спр.

2024/ф. Р-164/Царекостянтинівська поштово-телеграфна контора, с. Ца-
рестянтинівка Маріупольського повіту Донецької губернії/Формулярні списки 
про службу, циркуляри Народного комісаріату пошт і телеграфів/1919–
1921 рр./4 спр.

2025/ф. Р-165/ласпинське поштове відділення Маріупольського 
повіту Катеринославської губернії/листування про особовий склад, відо-
мість про наявність зброї у ласпинському поштовому відділення/1917–
1918 рр./4 спр. 
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2026/ф. Р-168/Клуб профспілки кустарів ім. Комінтерна, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/плани роботи, протоколи комісій клубу, книги 
особових рахунків службовців/1925–1929 рр./11 спр.

2027/ф. Р-169/Маріупольська спілка кустарів і ремісників, м. Марі-
уполь Донецької області/листування з констянтинопольським, українсь-
ким, одеським відділеннями/1925–1928 рр./133 спр.

2028/ф. Р-172/люксембурзьке сільськогосподарське кредитно-коо-
перативне товариство, селище люксембург люксембурзького округу/Цир-
кулярні розпорядження Маріупольської “сільгоспспілки”, протоколи 
загальних зборів громадян і робітників сільськогосподарського товариства, 
відомості і листування про посівну кампанію і хлібозаготівлю, місячні 
звіти і списки недоїмщиків сільськогосподарського податку, книги: касові, 
рахунків, головні й інвентарні/1926–1929 рр./100 спр.

2029/ф. Р-173/Новгородське кредитне товариство, с. Новгород Рома-
нівської волості Маріупольського повіту Катеринославської губернії/спи-
ски, циркуляри, секретне листування, протоколи правління сільради/1924–
1930 рр./102 спр.

2030/ф. Р-174/Бердянське відділення Українського банку, м. Бердян-
ськ Маріупольського округу/Доповідь головного правління, сільськогос-
подарський договір з всеукраїнбанком, положення й інспекції інформацій-
ного відділу, списки працівників Українського банку, посвідчення служ-
бовців/1922–1927 рр./333 спр.

2031/ф. Р-175/Маріупольська філія Всеукраїнського кооперативного 
банку, м. Маріуполь Маріупольського округу/загальний відділ, секретаріат, 
бухгалтерія, особові справи/1922–1928 рр./425 спр.

2032/ф. Р-176/Народний суд 7-ї дільниці, с. старий Керменчик старо-
керменчикського району Маріупольського округу/Кримінальні справи/1929–
1930 рр./3 спр.

2033/ф. Р-177/Кальчинське сільськогосподарське кредитно-коопера-
тивне товариство, м. Маріуполь Маріупольського, округу/Особові рахун-
ки членів товариства, книги внесків сільради, протоколи засідання прав-
ління/1924–1927 рр./17 спр.

2034/ф. Р-178/Електромеханічна кооперативна артіль “Двигун”, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи загальних зборів, заяви 
вибулих з артілі, типові труддоговори/1927–1928 рр./3 спр.

2035/ф. Р-179/Будьонівська районна спілка сільськогосподарської 
зернової кооперації “Райкоопзерно”, с. Будьоннівка Маріупольського ок-
ругу/Циркулярні розпорядження і плани збиральної кампанії, осінньої сів-
би, хлібозаготівлі, другорядного експорту, відомості про мобілізацію засо-
бів, про хід м’ясозаготівлі, посіву і про хід колективізації, справи особо-
вого складу, договори на контрактацію зернових і інших культур, книги 
замовлення, касові, головні/1930–1932 рр./126 спр. 

2036/ф. Р-180/Мангушська районна контора Всеукраїнської союзної 
сільськогосподарської кооперації, с. Мангуш Донецької області/Бухгал-
терія, оперативний відділ, секретаріат/1931–1932 рр./64 спр. 
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2037/ф. Р-181/Маріупольська хлібна контора державної торгівлі, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Інструкції, накази, посвідчення 
співробітників, протоколи нарад робітників та службовців, доповіді про 
роботу хлібної контори/1921–1926 рр./350 спр.

2038/ф. Р-182/Червоно-Волонтерівське кущове об’єднання садово-
городніх колгоспів, с. Волонтерівське сартанського району/протоколи 
представників артілі з питання наділу землі комуні, про організацію дитя-
чих ясел при артілі, план колективізації, відомості про збір вступних внес-
ків, списки членів спілки, книга робітників та службовців/1930 р./68 спр.

2039/ф. Р-183/Іванівський шахтний комітет запорізького районного 
комітету профспілки гірників, с. Іванівка Жовтневого району/протоколи 
шахтного комітету, фінансові звіти, заяви про вступ до профспілки, касові 
відомості/1929–1931 рр./17 спр.

2040/ф. Р-184/Місцевий комітет профспілки гірників дробильного 
цеху з перемелу каоліну при приазовській групі “Мінералруд”, стан-
ція Волноваха Волноваського району Маріупольського округу/Акт про 
передачу майна новому складу місцевкому, протоколи засідання місцев-
кому, заяви про вступ до спілки, трудові договори/1930–1931 рр./12 спр. 

2041/ф. Р-185/Маріупольське відділення Всеукраїнського торговель-
но промислового акціонерного товариства “сприяння” Маріупольського 
округу/секретаріат, бухгалтерія, особовий склад/1923–1928 рр./77 спр.

2042/ф. Р-186/Контора Маріупольського пайового товариства “Ван-
тажтранс”, Маріупольський округ/загальний відділ, бухгалтерія/1927–1930 
рр./103 спр. 

2043/ф. Р-188/сладко-Балківський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сладко-
Балківське Велико-Токмацького повіту запорізької губернії/Копії наказів 
повітового виконкому, списки осіб, що сплатили податок/1920–1921 рр./
1 спр.

2044/ф. Р-190/Маріупольська контора Всеукраїнської спілки коо-
перативів “Вукоопспілка”, м. Маріуполь Донецької губернії/Накази, 
постанови, акти про вилучення майна, особисті справи, циркуляри/1921–
1924 рр./123 спр.

2045/ф. Р-191/Вербівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Вербівка  Ве-
лико-Токмацького повіту запорізької губернії/Книги наказів Велико-
Токмацького повітового виконкому, журнали перевірки торговельних і 
промислових підприємств, списки платників продподатку Вербовської 
області/1921 р./1 спр.

2046/ф. Р-192/Бердянський відділ Всеукраїнської кооперативної 
спілки Маріупольського повіту Донецької губернії/Копії наказів Бердян-
ського повітвиконкому, розпорядження, заяви співробітників, постанови 
ВУЦВКа про споживчу кооперацію/1920–1923 рр./60 спр.

2047/ф. Р-193/Чернігівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чернігівка Бердян-
ського повіту запорізької губернії/секретаріат, фінансовий і податковий 
відділи/1921 р./4 спр.
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2048/ф. Р-194/Волосний виконавчий комітет ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Богданівське Велико-Токмацького 
повіту запорізької губернії/листування з прибуткового податку/1921 р./
4 спр.

2049/ф. Р-195/Робітничий кооператив “Металіст” при Маріупольсь-
ких об’єднаних заводах “А” і “Б”, станція сартана Маріупольського повіту 
Донецької губернії/Короткі відомості про діяльність робкоопа, листування 
про промподаток/1922 р./5 спр.

2050/ф. Р-196/Маріупольська повітова комісія з ліквідації наслідків 
голоду, м. Маріуполь Донецької губернії/Відомості про господарства, що 
не мають робочої худоби і з посівом від 2-х десятин землі і більше, списки 
громадян, які підлягають трудсуду/1922 р./2 спр.

2051/ф. Р-197/Бердянський повітової відділ з соціального забезпе-
чення, м. Бердянськ запорізької губернії/протоколи засідань комісії з роз-
гляду заяв потерпілих від контрреволюції, листування соцзабезу з різними 
особами й установами/1921 р./1 спр.

2052/ф. Р-198/Місцевий комітет спілки радянських працівників 
при Маріупольській повітовій міліції, м. Маріуполь Донецької губернії/
протоколи місцевкому, іменний список членів спілки, матеріал у стінгазету, 
зошит для реєстрації безробітних/1923–1928 рр./8 спр.

2053/ф. Р-199/Народний суд 5-ї дільниці, с. Володарське Республі-
канського району Маріупольського округу Донецької губернії/Кримінальні 
справи/1923–1925 рр./2 спр.

2054/ф. Р-200/Маріупольський портовий комітет профспілки праців-
ників водного транспорту, порт-Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідання РКК, конфліктні заяви робітників, акти про нещасні 
випадки/1926 р./1 спр.

2055/ф. Р-202/Маріупольське повітове бюро профспілок, м. Маріу-
поль Маріупольського повіту Донецької губернії/Інструкції, постанови 
губернської ради, протоколи загальних зборів членів спілки, заяви членів 
спілки, касова книга, особові рахунки, книга особового складу/1917–
1923 рр./142 спр.

2056/ф. Р-203/Уповноважений Катеринославського відділення Всеу-
країнської державної будівельної контори “Укрдержбуд” в Бердянському 
окрузі, м. Бердянськ Катеринославської губернії/листування робітників 
та службовців про заготівлю матеріалу, бухгалтерські документи/1924–
1925 рр./8 спр.

2057/ф. Р-204/Бердянська повітова рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Бердянськ Бердянського повіту Таврійсь-
кої губернії/Копії телеграм Тимчасового уряду, витяги з протоколів волради, 
закон про землю/1918 р./2 спр.

2058/ф. Р-205/Будьонівський вальцьовий млин при Маріупольській 
районній спілці споживчих товариств “Марспо”, с. Будьоннівка Маріу-
польського округу/секретаріат особовий стіл, відділи: торговельний, 
податковий, фінансовий, постачання/1928–1930 рр./24 спр.

2059/ф. Р-207/Маріупольська районна спілка рибальської кооперації, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи зборів правління, акти 
обстеження, списки про склад співробітників/1929–1930 рр./113 спр. 
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2060/ф. Р-208/Бердянський окружний фінансовий відділ м. Бердя-
нськ Бердянського округу/Відділи: загальний, фінансовий, податковий 
бухгалтерія, особові справи/1923–1925 рр./1017 спр.

2061/ф. Р-209/Окружний відділ товариства “Друг дітей”, м. Маріу-
поль Маріупольського округу/протоколи засідання правління товариства 
“Друг дітей”, акти про перевірку роботи райбюро “Друг Дітей”/1924–
1929 рр./186 спр.

2062/ф. Р-210/Маріупольське повітове опікунство з опікування 
сім’ями осіб, мобілізованих на війну/листування про видачу допомоги і 
облік мобілізованих на війну/1917–1919 рр./3 спр.

2063/ф. Р-212/сартанський млин Маріупольської райспілки спожив-
чих товариств “Марспо”, с. сартана сартанського району Маріупольського 
округу/протоколи виробничих нарад робітників, фінансові докумен-
ти/1929–1930 рр./9 спр.

2064/ф. Р-213/Бердянська контора Маріупольської районної спілки 
споживчих товариств “Марспо”, м. Бердянськ Бердянського району Ма-
ріупольського округу/звіт Бердянського споживтовариства, платіжні 
відомості, заяви робітників/1920–1929 рр./5 спр.

2065/ф. Р-214/Маріупольське портове поштово-телеграфне відді-
лення, Маріуполь-порт Катеринославської губернії/Циркуляри народного 
комісаріату пошт і телеграфів, копії наказів ревкому і копії телеграм 
губпоштеля, кошториси господарських витрат, інструкції губзв’язку, 
протоколи загальних зборів службовців портової пошти/1920–1921 рр./
5 спр.

2066/ф. Р-215/424 летучий лазньо-пральний загін Головного вій-
ськово-санітарного управління, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/Акти обстеження, циркуляри Московського військово-
го округу, іменний список червоноармійців, яким видано обмундирування, 
копія наказу Харківського військового округу/1920–1921 рр./2 спр.

2067/ф. Р-218/Маріупольський окружний кооперативний комітет 
(окркооперком), м. Маріуполь Маріупольського округу/положення про ви-
робничі наради, протоколи загальних зборів і плани окркооперкома, заяви й 
статути всіх кооперативних організацій/1925–1930 рр./428 спр.

2068/ф. Р-219/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців при Маріупольській касі соціального страху-
вання, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи загальних збо-
рів, колективні договори, акти ревізії місцевкому, окрстрахкаси, списки 
співробітників страхкаси, положення про розціночно-конфліктні комісії, 
протоколи окрвідділення/1925–1926 рр./7 спр.

2069/ф. Р-220/Комітет службовців професійної спілки працівників 
радянських громадських і кооперативних установ при Маріупольському 
виконавчому комітеті, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької 
губернії/протоколи комітету, списки службовців, оголошення і листування 
відділу праці/1920–1921 рр./8 спр.

2070/ф. Р-222/Маріупольський земський навчально-ремісничий бу-
динок-притулок для інвалідів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Ка-
теринославської губернії/листування з Верхньодніпровським, слов’яно-
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сербським, Катеринославським повітовими управліннями, іменні списки 
вихованців будинків/1916–1919 рр./37 спр.

2071/ф. Р-223/Маріупольська сільськогосподарська кредитна коопе-
ративна спілка, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи загальних 
зборів й інструкторських груп, доповіді правління спілки кредитних 
кооперативів, плани роботи відділів, баланси спілки кредитних коопера-
тивів, відомості про рух суми поточних рахунків, касові книги/1917–
1930 рр./1017 спр.

2072/ф. Р-224/Маріупольський колектив безробітних службовців, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Касові книги, рахунки службовців, 
головна книга, заява членів спілки, різні грошові документи/1927–1930 рр./
86 спр.

2073/ф. Р-225/стародубівський млин Маріупольської спілки спо-
живчих товариств “Марспо”, с. старо-Дубівка Волноваського району Марі-
упольського округу/секретаріат, фінансовий і продовольчий відділи/1929–
1930 рр./10 спр.

2074/ф. Р-226/Маріупольське окружне відділення професійної спі-
лки працівників народного харчування “Нархарч”, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/протоколи загальних зборів, анкети членів спілки, 
алфавіт службовців, циркуляри ЦК спілки, заяви членів спілки, картки збо-
ру членських внесків/203 спр.

2075/ф. Р-227/сартанська районна заготівельна контора Всеукраїн-
ської спілки сільськогосподарського кооперативу “Укргоспкооператив”, 
с. сартана Донецької губернії/Копії протоколів сартанської президії РВКа, 
циркуляри з хлібозаготівлі, книги наказів, касова книга/1930–1932 рр./
409 спр.

2076/ф. Р-228/Маріупольська районна заготівельна контора Всеу-
країнської спілки сільськогосподарського кооперативу “Укргоспкоопе-
ратив”, м. Маріуполь/Касова книга, баланси, циркуляри, розпорядження по 
бухгалтерії/1930–1932 рр./41 спр.

2077/ф. Р-229/Маріупольський колектив безробітних кравців при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/Книга інвентарю, заяви, трудові договори, 
накази правління Маріупольського комітету боротьби з безробіттям, про-
токоли засідання президії Маріупольського окрпрофради про затверд-
ження плану роботи, проведення тижня оборони, протоколи засідання 
РКК, списки робітників, кількість швейників при комборбезі, витяги з 
протоколів/1926–1930 р./52 спр.

2078/ф. Р-230/Бердянська сільськогосподарська кредитспілка, м. Бер-
дян ськ Маріупольського округу/Циркуляри Всеукраїнської спілки с\г 
кооперації, протоколи загальних зборів пайовиків, доповіді правління, 
квартальні звіти, обігові відомості, особові справи співробітників спілки і 
сільгоспартілі/1923–1929 рр./1572 спр.

2079/ф. Р-231/Бердянська комісія з увічнення пам’яті В. І. леніна при 
Бердянському окружному виконавчому комітеті, м. Бердянськ Бердянсь-
кого округу/протоколи засідання комісії з увічнення пам’яті В. І. леніна, 
листування комісії зі створення фонду В. І. леніна для організації 
куточків/1924–1925 рр./4 спр.
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2080/ф. Р-232/Красновецький млин Маріупольської спілки спожив-
чих товариств “Марспо”, с. Краснівка Жовтневого району Маріупольсь-
кого округу/протоколи загальних зборів, книга обліку робітників і служ-
бовців/1929–1930 рр./7 спр. 

2081/ф. Р-233/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту при станції Карань Катеринославської залізниці 
Донецької губернії/протоколи загальних зборів спілки, звітні відомості 
з ремонту сільбудинку при станції Карань, відомості збирача членських 
внесків/1923–1927 рр./17 спр.

2082/ф. Р-235/Бердянське морехідне училище, м. Бердянськ Бер-
дянського повіту Таврійської губернії/Атестати зрілості, витяги метрич-
них книг, посвідчення про закінчення пароплавної школи, послужні 
списки/1918–1923 рр./1 спр.

2083/ф. Р-236/Бердянська продуктово-кооперативна артіль з випуску 
цигаркового паперу, кульків і коробок “Бумпром”, м. Бердянськ Маріу-
польського округу/Книга рахунків, касова книга, головний журнал/1929–
1930 рр./13 спр.

2084/ф. Р-238/пологзька контора Бердянської спілки сільськогоспо-
дарських кредитних кооперативів і колективів “сільгоспкредитспілка”, 
с. пологи Бердянського округу Катеринославської губернії/Циркуляри, 
інструкції і листування з Бердянською сільгоспрадою, протоколи райна-
ради кооперативних організацій, особові рахунки і списки службовців 
і робітників, копії договорів Бердянської с\г спілки, книги прибутків і 
видатків, касові, головні й інвентарна/1923–1926 рр./44 спр.

2085/ф. Р-239/Нельгівська контора Бердянської сільськогосподарсь-
кої кредитної спілки, с. Нельгівка/Розпорядження, постанови, циркуляри 
вищих організацій, касова і головна книги/1925–1927 рр./33 спр.

2086/ф. Р-240/Уповноважений Бердянської спілки сільськогосподар-
ських кредитних кооперативів і колективів Царекостянтинівського району 
Маріупольського округу/Дані про ціни на пшеницю, протоколи зборів, 
списки членів сільськогосподарського товариства, які одержали аванси, 
циркуляри Всеукраїнської спілки, особові рахунки/1925–1926 рр./13 спр.

2087/ф. Р-241/строганівська база Бердянської сільськогосподарської 
кредитної кооперативної спілки, с. стрітенка/Розпорядження, циркуляри, 
авансові звіти, листування з товариством/1925–1928 рр./26 спр.

2088/ф. Р-242/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
місцевого транспорту, с. Безіменське Будьоннівського району Маріуполь-
ського округу/заяви про прийом до членів спілки, списки членів спілки, 
акти комісії з обстеження місцевкомів і протоколи загальних зборів членів 
спілки місцевкому Безіменської коси/1924–1927 рр./10 спр.

2089/ф. Р-243/Маріупольський центральний робітничий кооператив, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Циркуляри і розпорядження про 
норми розподілу харчування, протоколи правління і торгвідділу, фінансові 
кошториси, головна книга, статути, баланси, особові рахунки, заяви і 
посвідчення про відрядження співробітників/1923–1926 рр./306 спр.

2090/ф. Р-244/Маріупольський маслозавод Маріупольської районної 
спілки споживчих товариств, с. Мар’янівка люксембурзького району Марі-
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упольського округу/Місячні звіти маслозаводу, книга капіталу і фондів, 
рахунки службовців і робітників/1929 р./5 спр.

2091/ф. Р-245/Бердянське ощадно-позичкове кустарно-промислове 
кредитно-кооперативне товариство “Кредит-Кустар”, м. Бердянськ Маріу-
польського округу/протоколи загальних зборів членів товариства і засідань 
правління, анкети-заяви членів товариства, книга окладів, головні, балансові 
і касові книги, листування з артілями/1925–1930 рр./228 спр.

2092/ф. Р-246/Маріупольська окружна каса соціального страхування, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/загальний, операційний,  статистич-
ний відділи, лікарсько-контрольна, ревізійна комісії бухгалтерія/1922–
1930 рр./581 спр.

2093/ф. Р-248/Маріупольський окружний земельний відділ, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/Відділи: загальний, сільськогосподарський, 
бухгалтертерія, землевпорядження, ветеринарний, тваринницький/1920–
1931 рр./2849спр.

2094/ф. Р-249/Бердянське повітове відділення робітничо-селянської 
інспекції, м. Бердянськ Бердянського повіту запорізької губернії/Телеграми 
наркомпрома, накази робітничо-селянської інспекції, заяви громадян, про-
токоли обшуку/1921 р./34 спр.

2095/ф. Р-250/Бердянський повітовий виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бердянськ запорізької 
губернії/протоколи місцевкому, іменний список членів спілки, матеріал у 
стінгазету, зошит для реєстрації безробітних/1923–1924 рр./10 спр.

2096/ф. Р-251/Бердянський повітовий військово-революційний комі-
тет, м. Бердянськ Бердянського повіту запорізької губернії/Накази, прото-
коли, циркуляри, обов’язкові постанови ревкому, листування про особовий 
склад/1918–1920 рр./30 спр.

2097/ф. Р-252/завод з переробки корисних копалин “Мінерал” при 
Маріупольському державному гірничо-силікатному тресті, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Відомості на виплату заробітної плати, трудові 
договори, довідки про робітників, які працюють на заводі “Мінерал”/1928–
1931 рр./84 спр.

2098/ф. Р-253/Маріупольський державний гірничо-силікатний трест, 
м. Маріуполь/Головна книга, баланси, накази, звітна доповідь, циркуляри, 
особові справи службовців/1925–1931 рр./1934 спр.

2099/ф. Р-254/правління Бердянського повітового відділення Все-
російської профспілки робітників і службовців народного зв’язку, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту запорізької губернії/Циркуляри Головного 
управління, список службовців інструкції комісії охорони праці, заяви служ-
бовців, накази губвідділу нарзв’язку/1921–1922 рр./10 спр.

2100/ф. Р-255/Бердянське окружне відділення профспілки буді-
вельників, м. Бердянськ Маріупольського округу Донецької губернії/Від-
діли: загальний, культурний, тарифно-економічний, конфліктно-розціночна 
комісія, фінансова частина охорона праці і каса взаємодопомоги/1923–
1927 рр./66 спр.

2101/ф. Р-256/Донецький губернський відділ профспілки працівників 
місцевого транспорту, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької 
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губернії/Іменні списки членів спілки, протоколи загальних зборів і засідань 
членів спілки, доповідні записки/1923–1925 рр./168 спр.

2102/ф. Р-257/професійна спілка майстрів і робітників 7-ї дільниці 
служби тяги Катеринославської залізниці, станція Маріуполь/Циркуляри, 
витяги з протоколів про сплату за понаднормовані роботи, постанови 
правління профспілки майстрів і робітників про підвищення зарплати/1917–
1918 рр./1 спр.

2103/ф. Р-258/Бердянський маслозавод Маріупольської районної 
спілки споживчих товариств “Марспо”, м. Бердянськ Бердянського ра-
йону Маріупольського округу/Щомісячні звіти, акти комісії з ремонту і 
облаштування заводу, трудові договори й інвентарна книга/1929–1930 рр./
13 спр.

2104/ф. Р-259/Дільничний комітет Всеросійської професійної ви-
робничої, об’єднаної спілки робітників залізничного транспорту при 
станції Маріуполь Донецької залізниці/протоколи загальних зборів від-
повідальних працівників, відомості на виплату заробітної плати співро-
бітникам, опитувальний лист, заяви громадян/1923 р./5 спр.

2105/ф. Р-261/Цареводарівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Володарівка 
Цареводарівського району Бердянського округу/Циркуляри Бердянського 
упродкома, касова книга, фінансові документи про сільгоспподаток/1921 р./
1 спр.

2106/ф. Р-262/Маріупольська жіноча професійна школа, м. Маріу-
поль Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи засідання 
шкільної ради/1922 р./3 спр.

2107/ф. Р-263/Місцевий комітет профспілки працівників радянсь-
ких громадських підприємств і установ при Маріупольській конторі Все-
української кооперативної спілки, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/заяви співробітників/1928–1929 рр./23 спр.

2108/ф. Р-264/Ново-Каракубський млин Маріупольського районного 
споживчого товариства “Марспо”, с. Нова Каракуба старо-Керминчинсь-
кого району Маріупольського округу/протоколи засідань, місячні звіти, 
докуенти прибутків і видатків, списки на видання продовольства робітни-
кам і службовцям Новокаракубською с\радою/1929–1930 рр./8 спр.

2109/ф. Р-265/Андріївський млин Маріупольської районної спілки 
споживчих товариств “Марспо”, с. Андріївка Бердянського району Марі-
упольського округу/протоколи виробничих нарад, списки робітників та 
службовців, заяви про прийом на роботу, облік накладних витрат/1923–
1925 рр./33 спр.

2110/ф. Р-266/Маріупольський місцевий комітет профспілки праців-
ників місцевого транспорту “Місцевтран”, м. Маріуполь Маріупольського 
округу Донецької губернії/протоколи засідань комісії зі скорочення штату 
спілки “Місцевтран” і загальних зборів місцевкому вантажників, списки 
службовців, листування з Донгубвідділом “Місцевтран”/1928–1930 рр./
14 спр.

2111/ф. Р-267/Млин Маріупольської районної спілки споживчих 
товариств, с. Троїцьке Новоселівського району Маріупольського округу/
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протоколи засідання РсІ, договори про здачу млина, книга для запису 
робітників і службовців/1923 р./42 спр.

2112/ф. Р-268/Маріупольська агенція Всеукраїнського торговельно-
промислового акціонерного товариства “Всеукрторпром”, м. Маріуполь/
Книга наказів, телеграми, особовий склад, листування з фінвідділом, страх-
касою, постанови Маріупольського виконавчого комітету, заяви, договори/
1923 р./42 спр.

2113/ф. Р-269/Маріупольське районне відділення українського бюро 
об’єднання “Металторг”, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької 
губернії/Касова книга, папка вихідних документів/1923 р./2 спр.

2114/ф. Р-270/Місцевий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту “Місцевтран” при “заготзерно”, с. Крива Коса Маріупольсь-
кого округу Донецької губернії/протоколи загальних зборів членів спілки, 
прибутково-видаткові відомості, списки членів спілки, протоколи і цир-
куляри окрвідділення спілки “Місцевтран”/1923–1927 рр./72 спр.

2115/ф. Р-271/судовий виконавець 2-ї дільниці Маріупольського 
округу, м. Маріуполь Маріупольського округу/списки одержаних судових 
стягнень, інструкція, витяги з протоколів пленуму окружного суду, протокол 
судових виконавців/1927 р./3 спр.

2116/ф. Р-272/Місцевий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту при станції Розівка Маріупольського округу Донецької губер-
нії/протоколи загальних зборів робітників і службовців станції Розівка, 
листування з Маріупольським відділенням місцевого транспорту й акти 
ревізійної комісії/1922–1927 рр./19 спр.

2117/ф. Р-272/продовольча сесія народного суду в Бердянському 
повіті запорізької губернії/судові справи/1922 р./1 спр.

2118/ф. Р-273/Ялтинський волосний революційний комітет, с. Ялта 
Маріупольського повіту Донецької губернії/Накази, постанови з листу-
ванням про виконання розверстки, постанови комісії про виконання 
розверстки/1920–1923 рр./6 спр.

2119/ф. Р-274/Ялтинський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ялта Маріупольсь-
кого повіту Донецької губернії/постанови колегії Донецького губернського 
відділу про утвердження статуту сільськогосподарської артілі, протоколи 
загальних зборів, списки громадян, що одержали зерно для засіювання 
полів, акти про надлишки зерна/1924–1927 рр./162 спр.

2120/ф. Р-275/Народний суд 3-ї дільниці Маріупольського округу, 
с. Мангуш Мангушського району/Кримінальні, цивільні справи/1922–
1923 рр./7 спр.

2121/ф. Р-276/Народний суд 7-ї дільниці Маріупольського повіту, 
с. Нова Карань/Кримінальні справи, цивільні справи/1917–1930 рр./
1130 спр.

2122/ф. Р-278/Маріупольська окружна спілка споживкооперативного 
товариства “Марспо”, м. Маріуполь Маріупольського округу/загальний 
відділ, бухгалтерія, особові справи/1923–1931 рр./3 спр.

2123/ф. Р-279/Маріупольська окружна робітничо-селянська інспек-
ція, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи президії ОРсІ, 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4�2

нарада губернської РсІ і міськради, доповіді про роботу комісії з перевірки 
особового складу, матеріали обстеження установ, артілей, ЦРК, порту, план 
роботи/1925–1927 рр./16 спр.

2124/ф. Р-280/Бердянська філія Дніпропетровського торговельного 
акціонерного товариства “пайторг”, м. Бердянськ Маріупольського окру-
гу/Головна книга, звіти відділень, накази філій, інструкції Дніпропетров-
ського пайторгу/1926–1928 рр./22 спр.

2125/ф. Р-282/Робітничий комітет профспілки будівельників елева-
торів на станції Розівка люксембурзького району Маріупольського округу/
протоколи загальних зборів РКК, відомість членських внесків, постанови 
Народного комісаріату праці УсРР, списки членів спілки, кошторис буд-
кому, касові відомості, фінансові звіти/1920–1922 рр./24 спр.

2126/ф. Р-283/Маріупольське повітове відділення робітничо-селя-
нської інспекції, м. Маріуполь/Накази, доповіді, акти обстежень повітової 
робітничо-селянської інспекції, листування з комгоспом, посвідчення, 
мандати, списки службовців/1905–1920 рр./88 спр.

2127/ф. Р-284/Маріупольський 7-й казенний винний склад Маріу-
польського повіту Донецької губернії/Циркуляри, інструкції, постанови 
Міністерства з акцизних зборів/1928–1929 рр./17 спр.

2128/ф. Р-285/Коньковський млин Маріупольської районної спілки 
споживчих товариств “Марспо”, с. Конькове старо-Каранського району 
Маріупольського округу/Особові рахунки робітників та службовців, накази 
“Марспо”, передплатні аркуші на позику, індустріалізація, протоколи 
виробничих нарад і загальних зборів робітників і службовців/1920–1930 рр./
186 спр.

2129/ф. Р-286/Бердянська портова митниця, м. Бердянськ/Накази, 
телеграми, циркуляри наркомторгу, листування з місцевими установами, 
особовий склад співробітників, секретні справи/1928–1929 рр./20 спр.

2130/ф. Р-287/продуктово-кооперативна артіль миловарів з вироб-
ництва і продажу мила, м. Бердянськ Маріупольського округу/протоколи 
загальних зборів членів артілі, відомості на зарплату членам артілі/1921–
1923 рр./43 спр.

2131/ф. Р-288/Андріївський волосний виконавчий комітет, с. Андрі-
ївка Бердянського повіту Катеринославської губернії/Відділи: управління, 
фінансовий, земельний/1923–1928 рр./436 спр.

2132/ф. Р-289/Андріївський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Маріупольського 
округу/Військовий стіл, фінансово-податковий, загальний, земельний, жит-
ловий відділи, секретаріат, відділ охорони здоров’я/1923–1930 рр./665 спр.

2133/ф. Р-290/Маріупольський окружний відділ місцевої промисло-
вості, м. Маріуполь Маріупольського округу/Циркуляри, інструкції, 
розпорядження ВРНГ, накази по місцевгоспу, списки націоналізованих 
підприємств, тези і резолюції IV-го з’їзду працівників/1923–1931 рр./
290 спр.

2134/ф. Р-291/Маріупольська окружна планова комісія (окрплан), 
м. Маріуполь/загальний відділ, секція економічної статистики сільськогос-
подарська секція, статистика праці, економічна секція/1919–1920 рр./1 спр.
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2135/ф. Р-292/Товариство споживачів, с. піщаний Мангушської во-
лості Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи загальних 
зборів, доповідь ревізійної комісії, описи товарів/1922–1927 рр./8141 спр.

2136/ф. Р-293/Маріупольський окружний прокурор, м. Маріуполь/
справи позивачів/1927 р./1329 спр.

2137/ф. Р-294/Народний суд 5-ї дільниці Маріупольського повіту 
Донецької губернії, с. петропавлівка петропавлівської волості/Карний і 
цивільний відділи/1922–1927 рр./1941 спр.

2138/ф. Р-295/Маріупольський народний суд 9-ї дільниці, м. Маріу-
поль Маріупольського округу Донецької губернії/Карний і цивільний 
відділи/1921–1922 рр./1582 спр.

2139/ф. Р-296/Народний суд 3-ї дільниці Бердянського повіту/Карний 
і цивільний відділи/1924–1929 рр./3507 спр.

2140/ф. Р-297/Трудова сесія народного суду Маріупольського округу 
Донецької губернії, м. Маріуполь/справи позивачів/1924–1929 рр./775 спр.

2141/ф. Р-300/Маріупольський окружний суд, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Карний і цивільний відділи/1926–1929 рр./32 спр.

2142/ф. Р-301/Взуттєва майстерня колективу безробітних шевців 
при Маріупольській біржі праці, м. Маріуполь Маріупольського округу/
Накази колективу, списки працюючих у колективі шевців, протоколи КРК і 
загальних зборів/1917 р./1 спр.

2143/ф. Р-302/2-й Ново-Василевський волосний громадський комітет 
Бердянського повіту Таврійської губернії/протоколи сільського волосного 
громадського комітету/1923–1931 рр./9073 спр.

2144/ф. Р-303/Народний суд 1-ї дільниці, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/Цивільний і карний відділи/1920–1922 рр./66 спр.

2145/ф. Р-304/Бердянське повітове відділення Всеукраїнського 
видавництва “Всевидат”, м. Бердянськ запорізької губернії/Інструкція 
з націоналізації книжкової торгівлі і з організації повітових відділів 
видавництв, циркуляри, доповідь про діяльність відділення “Всевидат”, 
відомості на виплату заробітної плати співробітникам видавництва/1927–
1929 рр./20 спр.

2146/ф. Р-305/Груповий комітет профспілки працівників народного 
харчування міських підприємств, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідань КРК і загальних зборів, копія звіту про роботу 
окрвідділення нархарчу, заяви і довідки працівників нархарчу і фінансові 
звіти/1921 р./1 спр.

2147/ф. Р-306/Бердянський повітовий відділ праці, м. Бердянськ за-
порізької губернії/Копії наказів Бердянського виконкому по повіткомпраці, 
копія постанови Бердянської повітової комісії з боротьби проти трудового 
дезертирства і листування з відділом РсІ/1920–1922 рр./22 спр.

2148/ф. Р-307/Бердянське повітове управління місцевого транспорту 
“Місцевтранс”, м. Бердянськ запорізької губернії/Копії наказів Бердянсь-
кого повітового виконкому, списки співробітників Бердянського повітуправ-
ління “Місцевтрансу” і протоколи технічних нарад/1927–1929 рр./567 спр.

2149/ф. Р-308/Народний суд 16-ї дільниці Маріупольського округу, 
м. Маріуполь/Цивільний і карний відділи/1927–1929 рр./567 спр.

2150/ф. Р-309/Уповноважений профспілки радянських торговельних 
службовців промислового кредитно-кооперативного товариства “Кредит-



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4�4

кустар”, м. Бердянськ Бердянського району Маріупольського округу/зошит 
для обліку членів спілки і членських внесків, доповідь про роботу Бердян-
ського райкому спілки радторгслужбовців і протокол загальних зборів 
колективу працівників Бердянського товариства “Кредит-кустар”/1929 р./
2 спр.

2151/ф. Р-310/Місцевий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту при станції Волноваха Маріупольського округу Донецької 
губернії/протоколи загальних зборів і засідань членів спілки “Місцев-
транс”, платіжні відомості на видачу зарплати, що служать МК і звітні відо-
мості Волноваського місцевкому/1923–1926 рр./28 спр.

2152/ф. Р-311/Маріупольська районна тарна контора споживчої коо-
перації “Донкооптранс”, м. Маріуполь Маріупольського округу/Баланси, 
наряди бригадам, контрольні відомості ліквідкома/1934–1936 рр./6 спр.

2153/ф. Р-312/Маріупольське товариство ліквідації неписьменності 
і малограмотності ім. леніна, м. Маріуполь Маріупольського округу/про-
токоли засідання міськправління товариства і райконференції, річна і звітна 
доповідь, трудові договори, квартальні звіти/1924–1930 рр./36 спр.

2154/ф. Р-313/Бердянська промислово-кооперативна артіль “Черво-
ний пекар”, м. Бердянськ Маріупольського округу/Кошторисні калькуляції 
на готові вироби артілі “Червоний пекар”, видаткові ордери і документи 
каси, відомості на видачу авансу членам артілі й акти обстеження артілі 
“Червоний пекар”/1928–1929 рр./10 спр.

2155/ф. Р-314/Бердянський виробничий-кооператив “Червоний мило-
вар”, м. Бердянськ Маріупольського округу/Авансові відомості, статут 
артілі миловарів, протоколи загальних зборів членів спілки “Харчовик”/
1928 р./10 спр.

2156/ф. Р-315/Маріупольська окружна інспектура охорони здоров’я, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Відділи: загальний, лікувальний, 
охорони материнства і дитинства, судова медицина, лікарсько-контрольна 
комісія/1924–1930 рр./627 спр.

2157/ф. Р-317/Бердянське маслоробне кустарно-промислове коопе-
ративне товариство “Енергія”, м. Бердянськ Маріупольського округу/
Головна книга/1925–1926 рр./4 спр. 

2158/ф. Р-318/Маріупольський рибний кооператив, м. Маріуполь До-
нецької губернії/листування з профорганізацією Укррибсекцій/1933–
1934 рр./1 спр.

2159/ф. Р-320/Комісія зі справ неповнолітніх правопорушників, 
м. Бердянськ Бердянського округу/протоколи зборів комісій, кримінальні 
справи неповнолітніх правопорушників/1924–1925 рр./7 спр.

2160/ф. Р-321/Маріупольське обліково-позичкове товариство взаєм-
ного кредиту, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи загаль-
них зборів, особові рахунки членів товариства, книга протоколів прав-
ління/1925–1930 рр./101 спр.

2161/ф. Р-323/Великотокмацький повітовий фінансовий відділ, 
с. Великий Токмак запорізької губернії/Особовий склад, накази, розпоряд-
ження Великотокмацького фінвідділу, телеграми/1921–1924 рр./61 спр.

2162/ф. Р-324/Бердянське районне управління Азов-Чорноморсь-
кого рибного управління при комісаріаті продовольства/Відділ поста-
чання/1920–1921 рр./79 спр.
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2163/ф. Р-325/Бердянська районна промислова рада, м. Бердянськ/
протоколи загальних зборів, трудові договори, телеграми, заяви, наряди, 
відомість про відпуск борошна/1926–1931 рр./21 спр.

2164/ф. Р-328/Народний суд 9-ї дільниці Бердянського повіту/Карний 
відділ/1921–1923 рр./94 спр.

2165/ф. Р-329/Бердянський колектив рибалок “Червоний рибалка”, 
м. Бердянськ Маріупольського округу/Накази обласного Азово-Чорномор-
ського рибного управління, акти обстеження/1930 р./5 спр.

2166/ф. Р-331/Маріупольський окружний відділ запису актів громад-
ського стану (зАГс) при Маріупольському окружному виконавчому комі-
теті, м. Маріуполь Маріупольського округу/Книга реєстрацій народжень, 
шлюбів, розлучень, заяви про видачу довідок про народження/1923–
1930 рр./54 спр.

2167/ф. Р-334/Ялтинське районне селянське товариство взаємної 
допомоги “сТВ”, с. Ялта Маріупольського округу/протоколи засідань КНс, 
циркуляри, план роботи/1923–1926 рр./62 спр.

2168/ф. Р-335/Мангушський млин спілки споживачів, с. Мангуш 
Маріупольського округу/Циркуляри, розпорядження про сировинну справу, 
особові рахунки робітників і службовців млину/1928–1930 рр./21 спр.

2169/ф. Р-339/Житловий кооператив № 7, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/заяви громадян про надання їм квартир, протоколи членів 
правління/1925 р./1 спр.

2170/ф. Р-342/Новоселківський районний комітет взаємодопомоги, 
с. Новоселівка Маріупольського округу/списки родин червоноармійців, 
відомості про особовий склад, протоколи загальних зборів/1924–1926 рр./
3 спр.

2171/ф. Р-344/Бердянська тимчасова повітово-земельна ліквідаційна 
комісія, м. Бердянськ Катеринославської губернії/списки домогосподарів, 
протоколи засідань земельної ліквідаційної комісії, доручення, послужні 
списки/1918–1919 рр./100 спр.

2172/ф. Р-345/Бердянська промислово-кооперативна артіль “Черво-
ний коваль”, м. Бердянськ Маріупольського округу/статут виробничо-
кооперативної артілі “Червоний коваль”, протоколи ліквідкома, заяви про 
прийом на роботу й акти перевіряння наявності інвентаря/1929–1930 рр./
9 спр.

2173/ф. Р-345/Робітничий житлово-будівельний кооператив “Мета-
ліст” при Маріупольському машинобудівному заводі, м. Маріуполь Ма-
ріупольського округу/протоколи загальних зборів ініціативної групи з 
організації житлобудівного кооперативу, анкети про соціальний склад 
установи/1929 р./1 спр.

2174/ф. Р-346/Бердянська окружна економічна нарада “ЕКОНА”, 
м. Бердянськ Катеринославської губернії/протоколи засідання президії 
“ЕКОНА”, звіти про роботу “ЕКОНА”, циркуляри, розпорядження 
“губЕКОНА”/1923–1924 рр./15 спр.

2175/ф. Р-347/Бердянський повітовий земельний відділ, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту Катеринославської губернії/загальний повіт-
відділ, рахунково-фінансова частина, землевпорядний повітвідділ, земле-
влаштувально-технічна частина/1923–1925 рр./175 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4��

2176/ф. Р-348/Бердянське окружне земельне управління, м. Бердянськ 
Бердянського округу/Відділ державно-земельного майна, відділ землевпо-
рядкування, бухгалтерія/1921–1924 рр./126 спр.

2177/ф. Р-349/Горіховське відділення Бердянської кредитної спілки 
кооперативів, м. Горіхове Бердянського повіту Таврійської губернії/про-
токоли засідання правління, копії наказів Бердянського повітового війсь-
ково-революційного комітету, заява про прийом на роботу/1919–1930 рр./
15 спр.

2178/ф. Р-350/Бердянська міська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. Бердянськ/Копії протоколів засідань президії 
міської ради, протоколи загальних зборів Бердянського округу/1923–
1926 рр./3 спр.

2179/ф. Р-351/Бердянська окружна комісія допомоги дітям при 
Бердянському виконавчому комітеті рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Бердянськ Бердянського округу/протоколи 
засідання пленуму Бердянської окружної комісії допомоги дітям, відомості 
прибутків і видатків, продажу товарів, циркуляри і розпорядження 
губернського центра/1924 р./15 спр.

2180/ф. Р-352/Ново-Василівський волосний революційний комітет 
Бердянського повіту, с. Ново-Василівське/прибутково-видаткова книга/1917–
1923 рр./5 спр.

2181/ф. Р-353/сартанське районне кущове об’єднання колгоспів, 
с. сартана Маріупольського округу/Рахунки з обліку пайового капіталу і 
розрахунку з колгоспами/1929–1930 рр./5 спр.

2182/ф. Р-354/Чермаликське зернове виробничо-кооперативне това-
риство, с. Чермалик сартанського району Маріупольського округу/Акти 
ревізії Чермаликського з\коопзерно, платіжні відомості/1930–1931 рр./
8 спр.

2183/ф. Р-355/сартанське зернове виробничо-кооперативне това-
риство, с. сартана сартанського району Маріупольського округу/Акти ре-
візії, матеріали ліквідкома і списки боржників/1930–1931 рр./4 спр.

2184/ф. Р-356/Бердянський окружний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бердянськ Бер-
дянського округу/протоколи засідання президії Бердянського окружного 
виконкому і засідання трійки з ліквідації недоїмок, відомість на видачу 
зарплати співробітникам, відомості зАГсу й акти обстеження сільрад/1920–
1925 рр./25 спр.

2185/ф. Р-356/Бердянський окружний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бердянськ Бердянсь-
кого округу/Накази постанови, звіти окрвиконкому, протоколи засідань 
президій окрвиконкому, відомості зАГсів/1923–1925 рр./23 спр.

2186/ф. Р-357/Місцевий комітет профспілки працівників землі і лісу 
при Бердянському окружному земельному управлінні, м. Бердянськ Кате-
ринославської губернії/протоколи засідань конфліктно-розцінкової комісії 
Бердянського окрземуправління, іменні списки співробітників Бердянського 
ОКРзУ, ревізійний акт обстеження ОКРзУ і списки членів спілки/1923–
1925 рр./8 спр.
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2187/ф. Р-358/Чермаликське тваринницько-молочне товариство 
“Об’єднання”, с. Чермалик сартанського району Маріупольського округу/
протоколи загальних зборів членів товариства, книга для записів членів 
товариства, акти грошової ревізії, інструкції окрмолочспілки/1928–
1930 рр./41 спр.

2188/ф. Р-359/Талаківське зернове виробничо-кооперативне това-
риство, с. Талаківка сартанського району Маріупольського округу/Вимо-
гові відомості на видачу зарплати співробітникам Талаківського сільськ-
коопзерно й акти ревізії, рахунки/1930 р./12 спр.

2189/ф. Р-360/Келлерівське зернове виробничо-кооперативне това-
риство, с. Келлерово сартанського району Маріупольського округу/прото-
коли зборів членів товариства, контрактні договори, особові рахунки членів 
товариства, картки на озимі посіви/1929–1930 рр./17 спр.

2190/ф. Р-361/Народний суд 9-ї дільниці, с. Будьоннівка Будьоннівсь-
кого району Донецької області/Карний і цивільний відділи/1920–1932 рр./
6463 спр.

2191/ф. Р-362/Мангушський народний суд 3-ї дільниці Мангуш-
ського району Маріупольського округу/Карний і цивільний відділ/1923–
1927 рр./3607 спр.

2192/ф. Р-363/Бердянське окружне відділення профспілки праців-
ників адміністративних, радянських торговельних і громадських установ 
і підприємств, м. Бердянськ Бердянського округу/протоколи засідань 
місцевкомів, прибутково-видаткові кошториси, відомості про число членів 
спілки/1924–1925 рр./3 спр.

2193/ф. Р-365/Бердянський сільськогосподарський технікум, м. Бердян-
ськ Бердянського повіту Олександрівської губернії/протоколи засідань 
Бердянської агрономічної школи і заяви про зарахування в сільсько-
господарський технікум/1920–1921 рр./3 спр.

2194/ф. Р-366/сільськогосподарська артіль “Юний орач”, с. Мангуш 
Мангушської сільради Мангушського району Донецької області/прото-
коли загальних зборів і засідань членів колгоспу “Юний орач”, акти здачі 
інвентарю членам колективу, списки членів артілі, відомості про сплату 
вступних внесків членів артілі й інструкції з організації праці в кол-
госпах/1928–1932 рр./48 спр.

2195/ф. Р-367/Бердянське лютеранське 2-х класне училище, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту Катеринославської губернії/заяви з проханням 
про звільнення від сплати за навчання, списки учнів/1920 р./1 спр.

2196/ф. Р-368/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Маріупольській міській раді робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь/протоколи загальних 
зборів працівників Маріупольської міської ради, засідання робітничо-
селянських комісій і наради голів і секретарів райкомів, райгрупкомів 
і профуповноважених Маріупольського окрвідділення спілки радторг-
службовців, акти перевірки колдоговорів адміністрації міської ради/1925 р./
6 спр.

2197/ф. Р-371/Комітет службовців профспілки транспортних праців-
ників при Маріупольському повітовому управлінні місцевого транспорту, 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4��

м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи 
загальних зборів співробітників повіттрансу відомості про одержання зар-
плати й іменні списки співробітників/1922 р./1 спр.

2198/ф. Р-372/стрітенська районна земельно-судова комісія Маріу-
польського округу Донецької губернії/Особові справи позивачів/1921–
1922 рр./35 спр.

2199/ф. Р-374/Маріупольський районний комітет профспілки мета-
лістів, станція сартана Маріупольського округу/Бухгалтерія, організаційно-
інструкторський, тарифно-економічний, культурно-освітній, статистичний, 
фінансовий відділи, відділ охорони праці і побуту/1922–1930 рр./573 спр.

2200/ф. Р-375/Маріупольське окружне відділення профспілки пра-
цівників освіти “Робос”, м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи 
засідання курортної комісії при спілці Робос, акти Маріупольської ревізій-
ної комісії окрвідділення спілки Робос, заяви з висновками курортної комі-
сії і відомості фінансової частини/1928 р./133 спр.

2201/ф. Р-376/Маріупольське окружне відділення профспілки робіт-
ників медично-санітарної праці, м. Маріуполь Маріупольського округу/
загальний організаційно-інструкторський, культурно-освітній відділи, 
конфліктна комісія, фінансова частина, охорона праці і побуту, каса взає-
модопомоги, тарифно-економічна, ревізійна комісії/1922–1927 рр./225 спр.

2202/ф. Р-378/Маріупольське окружне відділення профспілки буді-
вельників, м. Маріуполь/протоколи засідання президії продбюро і загаль-
них зборів працівників, договори між управлінням Маріупольського 
торговельного порту і загальноміським комітетом будівельників, резолю-
ції з організаційно-фінансової роботи будівельних профорганізацій, про-
екти тарифних угод і списки будівельників/1923–1929 рр./501 спр.

2203/ф. Р-379/Маріупольське окружне відділення профспілки пра-
цівників мистецтв, м. Маріуполь/протоколи засідання президії Централь-
ного комітету “Всеробмистецтв”, циркулярні листи про роботу серед моло-
ді, заяви зі скаргами щодо звільнення і списки членів спілки/1925–1928 рр./
128 спр.

2204/ф. Р-380/Маріупольське окружне відділення профспілки пра-
цівників місцевого транспорту “Місцевтранс”, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/протоколи засідання комісії, акти ревізії міськкому “Мар-
вантажтранс”, списки працівників окрфілії спілки Місцевтранс і анкети 
делегатів профспілки “Місцевтрансу”/1923–1930 рр./352 спр.

2205/ф. Р-382/Маріупольське окружне відділення Всеросійської 
профспілки працівників адміністрації радянських громадських, торго-
вельних установ і підприємств/Відділи: загальний, тарифно-економічний, 
культурно-освітній, організаційно-інструкторський, охорони праці і побуту, 
фінансова, статистична частини/1922–1931 рр./384 спр.

2206/ф. Р-389/Місцевий комітет профспілки народного харчування 
при Маріупольському будинку відпочинку, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/протоколи виробничих нарад при будинку відпочинку, відомості 
членських внесків/1926 р./7 спр.

2207/ф. Р-392/Маріупольський тракторний пункт Українського авто-
тракторного торговельно-промислового акціонерного товариства “Укравто-
промторг”, м. Маріуполь/протоколи засідань Маріупольської тракторної 
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комісії, акти Маріупольського тракторного пункту про придбання сільгосп-
частин для тракторів, відомості тракторного пункту на видачу жалування 
співробітникам пункту й авансові звіти/1925–1926 рр./14 спр.

2208/ф. Р-394/Маріупольське окружне управління робітничо-селян-
ської радянської міліції, м. Маріуполь/протоколи Маріупольської окруж-
ної метричної комісії, акти обшуків, накази адміністративного управління 
Марокрвиконкому і контрольні аркуші про примусові роботи/1921–1930 рр./
7740 спр.

2209/ф. Р-396/Місцевий комітет профспілки працівників освіти при 
Маріупольському окружному сільбудинку (ОсБ), м. Маріуполь Маріу-
польського округу/протоколи засідання РКК і окрсільбудмісцевкому, заяви 
зі скаргами про видачу компенсації/1926–1927 рр./1 спр.

2210/ф. Р-397/Міський комітет профспілки радянських працівників 
при Маріупольському повітовому карному розшуку, м. Маріуполь/прото-
кол загальних зборів і циркулярний лист повітпрофбюро карного розшуку, 
м. Маріуполь/1921 р./1 спр.

2211/ф. Р-398/Маріупольський повітовий земельний відділ, м. Маріу-
поль Донецької губернії/протоколи засідання колегії, заяви з прохан-
ням про наділ землі, списки громадян, що потребують садибну ділянку і 
списки членів з’їзду із земельного питання Маріупольського повітземвід-
ділу/1919–1923 рр./101 спр.

2212/ф. Р-399/Місцевий комітет профспілки працівників землі і лісу 
окружного земельного відділу, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідання і зборів комслужбовців Марокрзу, контрольна книга 
з обліку членів спілки, членських внесків і відрахування, заяви про відпуск 
кредитів/1925–1928 рр./13 спр.

2213/ф. Р-400/Місцевий комітет приватних підприємств профспілки 
працівників харчування і гуртожитків “Нархарч”, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/протоколи загальних зборів місцевкому, відомості на 
сплату членських внесків і плани роботи МК/1926–1927 рр./13 спр.

2214/ф. Р-401/Народний нотаріус м. Бердянська Маріупольського 
повіту/Нотаріальні акти про купівлю і продаж домоволодіння, постанови 
про денаціоналізацію будівель м. Бердянська і доручення на передачу 
землі/1923–1924 рр./12 спр. 

2215/ф. Р-403/заводський комітет профспілки будівельників цегель-
ного заводу Маріупольського окружного відділу місцевого господарства/
заяви про перевірку паленої цегли і заяви конфліктного характеру, прото-
коли засідання робочої конфліктної комісії і виробничої комісії при цегель-
ному заводі, акти про причини простою, акти ревізійної комісії заводського 
комітету, відомості членських внесків/1923–1927 рр./16 спр.

2216/ф. Р-405/Комітет профспілки службовців при Бердянському 
відділенні Державного банку, м. Бердянськ запорізької губернії/статут 
товариства службовців Бердянського відділення держбанку, протоколи 
засідання комітету службовців і списки службовців банку, заяви спів-
робітників про прийняття до спілки і циркуляри центрального правління 
банку/1918–1919 рр./9 спр. 

2217/ф. Р-406/Місцевий комітет працівників Бердянської контори 
Всеукраїнської кооперативноої спілки (Вукоопспілка), м. Бердянськ/заяви з 
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проханням про надання роботи, списки співробітників Бердянської контори 
“Вукоопспілка”, відомості про видачу продуктів і протоколи загальних 
зборів/1920–1921 рр./2 спр. 

2218/ф. Р-407/Мангушський сільський робітничий комітет проф-
спілки працівників землі і лісу, с. Мангуш Мангушського району Ман-
гушського округу/заяви в конфліктну комісію при Мангушському 
сільробочкомі і протоколи засідання конфліктної робочої комісії/1930 р./
1 спр.

2219/ф. Р-409/Місцевий комітет профспілки службовців Бердянської 
поштової митниці, м. Бердянськ/протоколи засідання тарифно-розцінкової 
комісії і засідання місцевкому при Бердянській портовій митниці, відомості 
відрахування співробітників, списки співробітників і заяви про звільнення 
з посади/1920 р./2 спр. 

2220/ф. Р-410/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Мангушському районному виконкомі рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мангуш Мангушського ра-
йону Маріупольського округу/протоколи засідання медкому при Мангуш-
ському РВК і міліції, акти ревізійної комісії, списки обліку робітників та 
службовців, протоколи загальних зборів/1925–1928 рр./21 спр. 

2221/ф. Р-411/Генічеська митна застава, м. Генічеськ Таврійської гу-
бернії/Копії наказів генічеського виконкому, списки співробітників мит-
ного нагляду, виписки з протоколів засідань комісії, табеля термінових 
повідомлень і відомості про особовий склад/1922–1924 рр./33 спр. 

2222/ф. Р-412/Військово-революційний комітет 1-го підрайону, 
с. сартана Маріупольського повіту Донецької губернії/Відомості про 
діяльність відділу управління 1-го райревкому Маріупольського повіту, 
накази звіти, доповіді про діяльність 1-го райземвідділу/1921 р./33 спр. 

2223/ф. Р-413/Штаб маріупольського загону протиповітряної, по-
жежно-сторожової, збройної охорони споживчої кооперації № 16/Книга 
наказів по загону охорони, положення, циркуляри управління сторожової 
охорони споживкооперації УРсР, листування про особовий склад, списки, 
посвідчення і договори охоронців, табеля на зарплату, книга майна, касові 
книги/1932–1933 рр./45 спр. 

2224/ф. Р-414/Маріупольський комітет ринкових торговців, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/списки торговців ринку м. Маріуполя, 
протоколи зборів і засідання комісії, заяви зі скаргами, статути комітету 
торговців, оголошення й акти ревізійної комісії/1923–1929 рр./91 спр.

2225/ф. Р-415/Маріупольська окружна спілка промислово-кредитних 
кооперативів “промкредитспілка”, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідань ради і правління, анкети членів товариства, що вибули, 
плани, кошториси, баланси, заяви про вступ до членів товариства, річні 
звіти, циркуляри/1925–1931 рр./119 спр.

2226/ф. Р-416/Маріупольська спілка кредитних кооперативів, м. Ма-
ріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи з’єднаної 
наради представників маріупольських кооперативних установ, доповіді, 
іменні списки, прохання про відкриття короткострокових кредитів, копії 
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договорів про спільне наймання землі і заяви про оренду і сплату за 
землю/1918–1926 рр./139 спр.

2227/ф. Р-417/Маріупольська окружна спілка сільськогосподарсь-
ких колективів “Окрколгоспспілка”, м. Маріуполь/протоколи засідання 
правління Маріупольської окрколгоспспілки і протоколи загальних зборів, 
списки колективних об’єднань, доповіді і статути товариств, спільний акт 
обробки землі/1922–1930 рр./358 спр. 

2228/ф. Р-418/Маріупольське повітове управління місцевого транс-
порту, м. Маріуполь/Накази Маріупольського виконкому з управління 
місцевого транспорту, списки робітників, протоколи/1922 р./30 спр. 

2229/ф. Р-420/Маріупольське відділення Всеукраїнського акціонер-
ного товариства торгівлі, м. Маріуполь/списки штатів співробітників при 
Маріупольському відділенні акціонерного товариства “сприяння”, відо-
мості відпустки мануфактурних товарів і затриманих векселів, накази, 
акти обстеження, зниження витрат і протоколи засідань окружної комісії зі 
зниження цін/1923–1929 рр./20 спр. 

2230/ф. Р-421/Бердянське відділення Всеукраїнського акціонерного 
товариства торгівлі, м. Бердянськ Маріупольського округу/Копії протоко-
лів засідання комісії при Бердянському магазині акціонерного товариства, 
заяви про доставку товарів, акти нестачі товарів і списки співробітників з 
передплати позики/1926–1928 рр./13 спр. 

2231/ф. Р-422/Маріупольська агенція Всеукраїнської кооперативної 
страхової спілки, м. Маріуполь/протоколи засідань правління і наради 
співробітників Маріупольської агенції кооперстрах, акти обстеження і 
ревізії/1925–1930 рр./98 спр. 

2232/ф. Р-424/Маріупольське повітове статистичне бюро, м. Маріу-
поль Донецької губернії/Акти ревізії райстатбюро, копії наказів Маріу-
польського військово-революційного комітету з райстатбюро, сімейний 
список службовців, протоколи засідання надзвичайної переселенської 
комісії і списки районних інструкторів/1920–1923 рр./51 спр.

2233/ф. Р-425/Маріупольське окружне статистичне бюро, м. Маріу-
поль/загальний відділ, секція соціальної статистики, секція торгівлі, сіль-
ськогосподарська секція, секретаріат, економічна секція, бухгалтерія, 
статистика праці, промисловості і транспорту/1922–1930 рр./501 спр. 

2234/ф. Р-426/Місцевий комітет профспілки працівників медико-
санітарної праці при прийомному покої, м. Маріуполь Маріупольського 
повіту/протоколи загальних зборів і засідань медперсоналу при прийом-
ному покої станції/1921–1923 рр./1 спр. 

2235/ф. Р-428/Маріупольська агенція акціонерного товариства з 
торгівлі рудою, металами, мінералами і металевим брухтом, м. Маріуполь/
Накази, заяви про сплату за виробничі роботи в понаднормовий час, 
протоколи засідання робочої конфліктної комісії і списки співробітників 
Маріупольської агенції металобрухту/1927–1933 рр./45 спр. 

2236/ф. Р-430/Маріупольська контора українського періодичного 
сектора державного видавництва “Україна”, м. Маріуполь/Договори 
виконкому з видавництвом про сплату за літературу, списки адрес на періо-
дичну літературу, що надсилається, виписки з протоколів засідання держ-
видавництва і накази головної контори/1930–1931 рр./22 спр. 
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2237/ф. Р-431/Толоківський волосний революційний комітет, с. То-
локівка Таганрозького округу області Війська Донського/Циркуляри До-
нецького губревкома, накази по Толоківському волревкому, заяви, пос-
відчення, відозва комісара Таганрозького округу/1920–1921 рр./24 спр. 

2238/ф. Р-436/Богословський волосний виконком рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Богословка Маріупольського 
округу/Іменні списки призивників накази військово-революційного 
комітету, доповідь про діяльність волвиконкому, циркуляри, положення про 
сільради/1920–1921 рр./23 спр. 

2239/ф. Р-439/софіївська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. софіївка Бердянського повіту Таврійської гу-
бернії/Особові рахунки громадян, наділених землею софіївським сільським 
товариством/1919 р./1 спр. 

2240/ф. Р-441/Бердянський повітовий відділ державного контролю, 
м. Бердянськ Бердянського повіту Катеринославської губернії/посвідчення 
і мандати співробітників відділу державного контролю/1920 р./1 спр. 

2241/ф. Р-443/Розівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Розівка Олександрівської волості Марі-
упольського повіту Катеринославської губернії/протоколи сільради/1920 р./
1 спр.

2242/ф. Р-444/Маріупольський пункт Всеукраїнської контори “ско-
тар”, м. Маріуполь/лікарські відомості про стан худоби, інструкція 
укрконтори, касовий план, телеграми/1930–1931 рр./49 спр.

2243/ф. Р-445/Місцевий комітет профспілки працівників поліграфіч-
ного виробництва при Бердянському відділенні “Всевидат”, м. Бердянськ/
протоколи загальних зборів, постанова ради наркомату з питання трудового 
дезертирства, заяви співробітників/1920–1921 рр./3 спр.

2244/ф. Р-446/Бердянська кооперативна артіль “Деревообробник”, 
м. Бердянськ Маріупольського округу/Особові справи членів артілі, місячні 
звіти, відомості на готові вироби, списки на видачу зарплати, акти обсте-
ження/79 спр.

2245/ф. Р-447/Колектив шевців заводу “Ілліча” при Маріупольсь-
кому окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Касові книги/1928 р./5 спр.

2246/ф. Р-448/Колектив шевців при Маріупольському окружному 
комітеті з боротьби з безробіттям, м. Бердянськ Маріупольського округу/
Рахунки на робітників і річний баланс/1928 р./2 спр. 

2247/ф. Р-449/правління об’єднаного виробництва колективів при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріу-
поль/Акти обстеження колективу, протоколи наради уповноважених, плани 
роботи правління об’єднання колективів, касові відомості, звітні картки з 
обліку робочої сили/1926–1929 рр./82 спр. 

2248/ф. Р-450/Маріупольський колектив “Червоний пекар” при Ма-
ріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь/
протоколи загальних зборів безробітних, заяви ревізійної комісії, накази по 
правлінню, статут комборбезу/1927–1928 рр./9 спр.

2249/ф. Р-451/Маріупольський колектив “Трудовий селянин” при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріу-
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поль/списки робітників та службовців, договори, акти прийому і здачі, 
протоколи засідання комісії/1928–1929 рр./33 спр.

2250/ф. Р-452/Бердянський колектив бляхарів-ковалів при Маріу-
польському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Бердянськ 
Маріупольського округу/Річні звіти, книги рахунків/1928–1929 рр./3 спр. 

2251/ф. Р-453/Маріупольський колектив бляхарів при Маріуполь-
ському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/звітні картки з обліку заробітної плати, акти при-
йому і здачі, протоколи бюро бляхарів, платіжні відомості/1928–1929 рр./
9 спр. 

2252/ф. Р-454/Бердянський колектив монтерів при Маріупольському 
окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Бердянськ Маріуполь-
ського округу/Оборотні відомості/1928–1929 рр./2 спр. 

2253/ф. Р-455/Маріупольський колектив монтерів при Маріуполь-
ському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Книга робітників та службовців колективу/1926–
1927 рр./2 спр.

2254/ф. Р-456/Маріупольський колектив “Червоний риболовля” при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріу-
поль Маріупольського округу/Акти прийому і здачі майна колективу, спи-
ски робітників на заробітну плату/1930 р./25 спр. 

2255/ф. Р-457/Колектив рибників при Маріупольському окружному 
комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь Маріупольськог округу/
Касові документи і баланси/1927–1929 рр./14 спр. 

2256/ф. Р-458/Колектив безробітних “столярні меблі” при Маріу-
польському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь/
Головна книга ліквідаційної комісії, книга робітників та службовців/1928–
1929 рр./4 спр.

2257/ф. Р-459/Маріупольський колектив з доставки піску при Марі-
упольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь/
Відомості на зарплату робітників, договори колективу пісочників з 
Донвугіллям, грошові виправдовувальні документи/1926 р./14 спр.

2258/ф. Р-460/Колектив безробітних єврейської музичної драматич-
ної комедії та опери, м. Маріуполь Маріупольського округу/списки про 
одержання зарплати, платіжні відомості, заяви артистів, акт про передачу 
майна/1927–1928 рр./11 спр. 

2259/ф. Р-461/Маріупольський колектив вантажників при Марі-
упольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь/
Відомості на виплату зарплати робітникам, акти прийома і здачі/1927 р./
11 спр. 

2260/ф. Р-462/Маріупольський колектив “Їдальня відпочинку” при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріу-
поль/Грошові виправдовувальні документи/1926–1928 рр./12 спр.

2261/ф. Р-463/Бердянський колектив народного харчування при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Бер-
дянськ/Оборотні відомості постачальників/1928–1929 рр./1 спр.

2262/ф. Р-464/Колектив комунальних працівників при Маріуполь-
ському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Книга робітників та службовців/1929–1930 рр./1 спр.
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2263/ф. Р-465/Маріупольський колектив “Червоний кондитер” 
при Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, 
м. Маріуполь/список робітників та службовців колективу, книга поточних 
рахунків/1929–1930 рр./11 спр.

2264/ф. Р-466/Маріупольський колектив вагарів “Трудовик” при 
Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріу-
поль/Книга робітників та службовців, книга різних рахунків/1929–1930 рр.

2265/ф. Р-467/Бердянський колектив безробітних із продажу товарів 
“Трудовик” при Маріупольському окружному комітеті з боротьби з 
безробіттям, м. Бердянськ Маріупольського округу/перевірка роботи ко-
лективу й оборотні відомості артілі/1928–1929 рр./5 спр.

2266/ф. Р-468/Колектив пральні при Маріупольському окружному 
комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь Маріупольського округу/
Книги касові, інвентарних і загальних витрат/1926–1927 рр./9 спр. 

2267/ф. Р-469/Маріупольський колектив будівельників при Марі-
упольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Книга різних розрахунків, касова книга, журнал 
для запису робітників та службовців/1926 р./3 спр. 

2268/ф. Р-470/Маріупольський колектив “Утильторг” при Маріу-
польському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь/
пояснювальна записка до остаточного балансу, інвентарний опис 
складу/1929–1930 рр./1 спр. 

2269/ф. Р-471/Народний суд 6-ї дільниці, с. Микольске Маріу-
польського повіту Донецької губернії/Цивільний і карний відділи/1920–
1921 рр./276 спр.

2270/ф. Р-473/Маріупольський колектив металістів при Маріу-
польському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Книга робітників та службовців, грошові 
документи/1927–1928 рр./7 спр. 

2271/ф. Р-474/ліквідаційна комісія Бердянських колективів безро-
бітних при Маріупольському окружному комітеті безробітних, м. Бердя-
нськ/протоколи засідання ліквідаційної комісії і грошових документів 
ліквідкому/1929 р./11 спр. 

2272/ф. Р-475/столярно-меблевий колектив при Маріупольському 
окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/протоколи загальних зборів працівників колективу, розра-
хункові відомості/1927–1930 рр./12 спр. 

2273/ф. Р-476/Маріупольський окружний комітет боротьби з безро-
біттям, м. Маріуполь Маріупольського округу/статут колективів безробіт-
них, акти перевірки наявності майна, табеля пророблених днів, списки 
робітників і протоколи засідання правління об’єднаних колективів/1925–
1929 рр./108 спр.

2274/ф. Р-477/Колектив з виробництва фруктових і мінеральних 
вод при Маріупольському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/протоколи засідання РКК, устав 
колективу, заявки на хімічні фабрикати/1928 р./4 спр. 

2275/ф. Р-478/Бердянський колектив пральників при Маріупольсь-
кому окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Бердянськ Маріупо-
льського округу/Акти прийому і здачі інвентаря/1928–1929 рр./1 спр.
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2276/ф. Р-479/Окружне міжрайонне бюро інженерів, техніків і агро-
номів окружної ради профспілок, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи президії, анкети депутатів 2-ї конференції профспілок, плани 
роботи, положення про окружне міжсекційне бюро інженерів, техніків, 
агрономів/1926 р./2 спр.

2277/ф. Р-480/Фінансово-рахунковий відділ при Маріупольському 
окружному виконкомі рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу/Циркуляри предгубви-
конкому, інструкції про порядок прийому і здачі надходжень, виписка з 
протоколу засідання президії Всеукраїнського центрального виконкому, 
кошториси з місцевого бюджету/1923–1925 рр./44 спр. 

2278/ф. Р-482/Маріупольський окружний комітет ліквідації наслідків 
голоду, м. Маріуполь Донецької губернії/Матеріали про плановий розподіл 
продпайків у складі окрнаслідголоду, про розподіл продпайка серед до-
рослого населення, договір окрнаслідголоду з іншими організаціями, 
виписки з протоколів засідання комісії з ліквідації окрнаслідголоду/1923 р./
1 спр.

2279/ф. Р-483/Маріупольська окружна земельна комісія, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/Особові справи осіб, що судили у судовій 
земельній комісії/1923–1930 рр./2320 спр.

2280/ф. Р-484/Ново-Гнатівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Гнатівка старо-Каранського району 
Маріупольського округу/протоколи зборів членів сільради/1923 р./1 спр. 

2281/ф. Р-486/Новотроїцький волосний комітет незаможних селян, 
с. Ново-Троїцьке Бердянського повіту Катеринославської губернії/Цирку-
лярний лист повітового виконкому, акти волкомнезаму, накази повітової 
продовольчої трійки, заяви громадян про прийом до членів КНс/1921–
1922 рр./10 спр. 

2282/ф. Р-487/сільськогосподарська артіль “зірка”, с. Ворошилове 
Мангушської сільради Манугшського району Маріупольського округу/за-
яви членів правління, списки, довідки, акти, різні грошові документи/1921–
1923 рр./194 спр. 

2283/ф. Р-488/Богородицька сільрада незаможних селян, с. Бого-
родицке Юр’ївської волості Бердянського повіту запорізької губернії/
протоколи зборів членів КНс, відомості про грамотних, малограмотних і 
неписьменних членів КНс, звіти КНс/1920–1924 рр./7 спр.

2284/ф. Р-491/Бердянська окружна судово-земельна комісія, м. Бер-
дянськ Бердянського округу/протоколи засідання окружної земельної судо-
вої комісії, особові справи громадян, що судилися в окружній земельній 
судовій комісії/1923–1925 рр./621 спр. 

2285/ф. Р-492/Бердянська повітова судово-земельна комісія, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту Донецької губернії/Особові справи/1921–
1922 рр./22 спр.

2286/ф. Р-493/Бердянський повітовий земельний комітет, м. Бердян-
ськ Бердянського повіту Таврійської губернії/Опис майна поміщиків, про-
токоли земельного комітету, рапорти, акти, посвідчення/1917–1918 рр./
13 спр. 
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2287/ф. Р-494/Маріупольський повітовий комітет допомоги голоду-
ючим, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/списки 
співробітників комітету, циркуляри уповноваженого закордонної організа-
ції допомоги голодуючим, договір між Російським урядом і Американсько-
Європейським об’єднаним комітетом “Джойнш”/1922 р./2 спр.

2288/ф. Р-495/стародубівське сільськогосподарське кредитне коопе-
ративне товариство, с. старо-Дубівка Мангушського району Маріупольсь-
кого округу/протоколи засідання правління/1924 р./1 спр.

2289/ф. Р-496/захарівське сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, с. захарівка Маріупольського району Маріупольського 
округу/протоколи загальних зборів/1926–1929 рр./2 спр. 

2290/ф. Р-497/Тюмрюкське сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, с. Тюмрюк Володарського району Маріупольського 
округу/протоколи засідання/1929 р./1 спр. 

2291/ф. Р-498/Мангушське сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, с. Мангуш Мангушського району Маріупольського 
округу/протоколи засідання правління/1928–1930 рр./1 спр.

2292/ф. Р-499/сартанське сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, с. сартана Маріупольського округу/Інструкції нарком-
зему, оголошення про проведення кредитних операцій, циркуляри правлін-
ня марсільгоспу, розпорядження і правила з питання внесків і поточних 
засобів/1924–1930 рр./3 спр. 

2293/ф. Р-500/Володарське сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, Володарський район Маріупольського округу/про-
токоли засідання правління, плани роботи з організації зернової кооперації, 
відомості з мобілізації засобів/1926–1929 рр./2 спр.

2294/ф. Р-501/портовське сільськогосподарське кредитне кооперати-
вне товариство, м. Маріуполь Маріупольського округу/списки членів 
товариства, акти ревізії, протоколи загальних зборів членів порту і заяви 
про повернення пайових внесків/1924–1930 рр./7 спр.

2295/ф. Р-502/Будьоннівське сільськогосподарське кредитне коопе-
ративне товариство, Будьоннівський район Маріупольського округу/списки 
громадян на одержання позичок і листування з Донецьким сільбанком про 
кредитування/1926–1930 рр./3 спр. 

2296/ф. Р-502/Успенівський сільський комітет незаможних селян, 
селище Успенівка сартанського району Маріупольського округу/прото-
коли загальних зборів членів КНс/1928–1929 рр./1 спр. 

2297/ф. Р-503/Чермаликське сільськогосподарське кредитне коопе-
ративне товариство, с. Чермалик старо-Каранського району Маріупольсь-
кого округу/протоколи загальних зборів, циркуляри, розпорядження зі  
зниження цін на товари, план проведення перевірочної звітно-перевиборної 
кампанії сільськогосподарської кооперації/1916–1929 рр./17 спр.

2298/ф. Р-504/сільськогосподарське кредитне кооперативне товари-
ство, м. Маріуполь Маріупольського округу/списки кредиторів, акти ревізії, 
списки пайовиків, заяви з проханням відпуску зерна на посів і протоколи 
загальних зборів земельного товариства/1924–1929 рр./15 спр.

2299/ф. Р-505/Бердянська окружна каса соціального страхування, 
м. Бердянськ Бердянського округу/Відомості на виплату зарплати і збір 
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членських внесків, акти прийому і здачі, заяви з проханням про надання 
допомоги і списки пенсіонерів/1925–1927 рр./112 спр.

2300/ф. Р-506/профспілка транспортних працівників 7-ї дільниці 
тяги Катеринославської залізниці в м. Маріуполі Маріупольського повіту 
Донецької губернії/Накази, статути профспілок службовців, списки осіб, 
обраних у лінійні ради і протоколи загальних зборів членів профспілок/1917–
1918 рр./6 спр.

2301/ф. Р-508/Андріївське районне земельне управління Бердянсь-
кого округу/протоколи організаційної наради Андріївської районної 
технічної комісії, договір про здачу в оренду землі, циркуляри Бердянського 
окрземуправління, списки особового складу, відомості про надход-
ження/1924–1925 рр./16 спр. 

2302/ф. Р-509/Американська адміністрація допомоги голодуючим 
“АРА”, м. Маріуполь/протоколи засідання комітету при АРА і списки ди-
тячих їдалень/1922–1923 рр./28 спр.

2303/ф. Р-510/Андріївський волосний комітет допомоги голодую-
чим, с. Андріївка Бердянського повіту запорізької губернії/протоколи, 
списки хворих від голоду с. Андріївки і накази Бердянського повітового 
виконкому/1921–1922 рр./6 спр.

2304/ф. Р-512/Народний суд 4-ї дільниці при заводах “А” і “Б”, станція 
сартана Маріупольського повіту Донецької губернії/Цивільний і карний 
відділи/1920–1922 рр./392 спр. 

2305/ф. Р-513/Народний суд 9-ї дільниці, с. Крестівка Маріупольсь-
кого повіту Донецької губернії/Цивільний відділ/1921 р./2 спр. 

2306/ф. Р-514/Успенівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Успенівка Бердянського повіту запорізької губернії/Накази Бердянської 
повітової особливої продовольчої комісії, циркуляри виконкому і листу-
вання з райупродкомом/1921 р./1 спр. 

2307/ф. Р-517/Маріупольський повітовий земельний відділ, м. Марі-
уполь Маріупольського повіту Донецької губернії/Особові рахунки ве-
теринарного зоотехнічного підвідділу і землевпорядного підвідділу/1920 р./
3 спр.

2308/ф. Р-520/Народний суд 10-ї дільниці, с. Ялта Маріупольського 
повіту Донецької губернії/Карний і цивільний відділи/1920–1921 рр./
109 спр.

2309/ф. Р-521/Народний суд 21-ї дільниці, с. попівка Олександрівсь-
кого повіту Катеринославської губернії/словесна скарга і протоколи судо-
вого засідання попівського суду/1921 р./1 спр. 

2310/ф. Р-522/Народний суд 2-го району Бердянського округу, 
м. Бердянськ/Карний і цивільний відділи/1924–1925 рр./6 спр. 

2311/ф. Р-523/Маріупольське відділення державного банку, м. Ма-
ріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/Накази по Маріу-
польському відділенню держбанку, списки співробітників держбанку, акти 
перевірки виграшів за облігаціями і особові рахунки/1917–1928 рр./27 спр.

2312/ф. Р-524/Маріупольський повітовий комітет допомоги голо-
дуючим, м. Маріуполь Донецької губернії/Іменні списки громадян і дітей 
голодуючих, акти комісії з’ясування продовольчого стану, протоколи 
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загальних зборів громадян і списки співробітників волвиконкому і 
волкомітету незаможних селян/1920–1928 рр./207 спр. 

2313/ф. Р-525/Бердянський окружний прокурор, м. Бердянськ Бер-
дянського округу Донецької губернії/Циркуляри, телеграми, доповіді окру-
жного прокурора, протоколи допиту/1923 р./15 спр. 

2314/ф. Р-526/помічник Донецького губернського прокурора, м. Ма-
ріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/Карний і цивільний 
відділи/1922–1923 рр./470 спр. 

2315/ф. Р-527/профспілка польських конторських службовців при 
Маріупольських металургійних заводах “Русский провиданс” і “Нікополь”, 
м. Маріуполь/листування з товариством взаємодопомоги польських 
конторських службовців і скарга про образу/1917 р./1 спр.

2316/ф. Р-528/Бердянський відділ охорони здоров’я, м. Бердянськ 
Бердянського округу/Циркуляри окрвиконкому, інструкція, листування з 
чистки апарату, реєстр вихідних документів/1924 р./2 спр.

2317/ф. Р-529/Чернігівський райвиконком рад робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Чернігівка Бердянського округу/
Журнал по прийому єдиного сільгоспподатку, відомість платників сіль-
госпподатку, телеграми, циркуляри виконкому/1923 р./6 спр. 

2318/ф. Р-530/Бердянське повітове і міське управління робітничо-
селянської радянської міліції, м. Бердянськ Бердянського повіту Таврій-
ської губернії/Накази відділу управління при Бердянському військовому 
революційному комітеті, свідчення і рапорти про чергування/1920–1921 рр./
6 спр.

2319/ф. Р-531/Районний відділ народної освіти при металургійних 
заводах “Нікополь” “А” і “провиданс” “Б”, м. Маріуполь Юзівського повіту 
Донецької губернії/Іменні списки співробітників, протоколи засідання 
культпросвіти, доповідь про діяльність наросвіти, інструкції наросвіти/
1921 р./1 спр.

2320/ф. Р-533/Комітет кредитно-кооперативних установ при Бердян-
ській міській кредитно-кооперативній спілці, м. Бердянськ/списки служ-
бовців/1919 р./1 спр.

2321/ф. Р-534/правління профспілки службовців Маріупольського 
міського самоврядування, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької 
губернії/листування з лікарнею, відділом праці, реєстр вихідних доку-
ментів/1917–1920 рр./2 спр. 

2322/ф. Р-536/Бердянське окружне відділення профспілки праців-
ників освіти, м. Бердянськ Маріупольського округу Донецької губернії/
протоколи конфліктної робочої комісії при Бердянській окружній інспек-
турі народної освіти, відомості на одержання зарплати співробітниками і 
заяви про звільнення з роботи/1923 р./1 спр. 

2323/ф. Р-537/Маріупольське промислово-кредитно-кооперативне то-
вариство “Трудкредит”, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької 
області/списки членів товариства кустарів одинаків з пайових і спеціальних 
внесків, заяви з проханням видати кредити і записні аркуші з облігацій/
1930 р./59 спр. 

2324/ф. Р-538/Маріупольський будинок робітників-підлітків, м. Ма-
ріуполь Маріупольського округу/протоколи засідання Маріупольської 
шкільної ради Будинку робітників-підлітків, відомості про склад спів-
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робітників БпР і загальні списки учнів Маріупольського БпР/1923–1924 рр./
12 спр. 

2325/ф. Р-539/Місцевий комітет профспілки працівників освіти “Ро-
бос” при Маріупольському будинку робітників-підлітків, м. Маріуполь 
Маріупольського повіту Донецької губернії/Книга обліку членів спілки, 
профактиву і культробітників, протоколи загальних зборів співробітників 
школи БРп, відомості на сплату членських внесків і сплату в касу 
взаємодопомоги/1926 р./1 спр.

2326/ф. Р-540/Андріївський волосний комітет незаможних селян, 
с. Андріївка Будьоннівського повіту Катеринославської губернії/прото-
коли засідання президії волкомнезаму, журнал вхідних і вихідних паперів/
1923 р./2 спр. 

2327/ф. Р-541/Мало-Янисольський комітет незаможних селян, 
с. Мало-Янисоль Мало-Янисольської волості Маріупольського повіту До-
нецької губернії/протоколи загальних зборів членів КНс, особові картки для 
членів сільрад і списки членів КНс/1921 р./1 спр. 

2328/ф. Р-542/Маріупольський місцевий комітет профспілки пра-
цівників комунального господарства при Маріупольському міському від-
ділі/протоколи конфліктно-розцінкової комісії при спілці працівників 
комунального господарства, акти про прийом і здачу профспілкових справ і 
відомості про сплату членських внесків/1925–1928 рр./26 спр. 

2329/ф. Р-543/Бердянська агенція кооперативної страхової спілки 
“Коопестрах”, м. Бердянськ Бердянського округу/Місячні звіти/1924 р./
1 спр. 

2330/ф. Р-544/Новоспасівський районний комітет допомоги дітям, 
с. Ново-спасівка Бердянського округу/Реєстр персонального складу і ре-
золюція по доповіді про перспективу роботи осередків “Друзі дитинства”/
1925 р./1 спр.

2331/ф. Р-545/Маріупольське районне відділення губернської спілки 
споживчих товариств Донецького басейну “союздонбасейн”, м. Маріу-
поль/протоколи засідання правління інструкторського відділу, акти ревізії 
каси спілки споживчих товариств і інструкції/1918–1929 рр./9 спр. 

2332/ф. Р-547/Жовтневе сільськогосподарське кредитне кооперати-
вне товариство Жовтневого району Донецької губернії/Циркуляри прав-
ління сільгоспспілки, відомість господарського положення членів това-
риства/1924–1925 рр./1 спр. 

2333/ф. Р-548/сільськогосподарська артіль 1-го Травня Новосе-
лівського району Донецької області/протоколи засідання артілі, акти про 
уповноваження членів артілі для покупки коней, заяви з проханням про ви-
дачу з артілі корів колгоспникам/1930–1932 рр./110 спр. 

2334/ф. Р-549/Об’єднаний комітет профспілки транспортних ро-
бітників при Маріупольських конторах “Експортхліб” і акціонерного 
товариства “Вантаження”, м. Маріуполь Маріупольського округу/прото-
коли організаційного засідання об’єднаного місцевкому, відомості збирачів і 
акти про прийом і здачу місцевкому/1924–1927 рр./46 спр.

2335/ф. Р-550/Комітет профспілки при Маріупольській сільськогос-
подарській спілці, м. Маріуполь Маріупольського округу Донецької гу-
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бернії/протоколи і виписки з протоколів, відомості про рух членів спілки, 
заяви членів спілки/1922–1924 рр./11 спр. 

2336/ф. Р-551/Олександроневський волосний комітет взаємодопо-
моги, с. Олександро-Невськ Маріупольського повіту Донецької губернії/
протоколи загальних зборів громадян, списки круглих сиріт, червоно-
армійців-інвалідів і найбіднішого населення, циркуляри Маріупольського 
виконкому/1922 р./4 спр. 

2337/ф. Р-552/сільськогосподарська артіль ім. сталіна Мангушської 
сільради Мангушського району Донецької області/Відомості на видачу 
грошового авансу членам артілі, відомості на молоко, відомості про обмоло-
чений хліб/1930–1932 рр./52 спр.

2338/ф. Р-553/сільськогосподарська артіль ім. Молотова Мангушсь-
кої сільради Мангушського району Донецької області/заяви членів артілі 
про видачу авансів, протоколи загальних зборів, відомості про соціальне 
походження членів артілі/1930–1932 рр./71 спр.

2339/ф. Р-554/сільськогосподарська артіль “Шлях бідноти” Мангу-
шської сільради Мангушського району Донецької області/протоколи 
загальних зборів, списки членів артілі, інвентарний опис майна артілі, акти 
про здачу майна при вступі до артілі/1930–1931 рр./24 спр. 

2340/ф. Р-555/сільськогосподарська артіль “праця” Мангушської 
сільради Мангушського району Донецької області/Відомості про видачу в 
рахунок авансу борошна, табель трудоднів членів артілі, робітничий план 
на час збиральної кампанії/1930–1932 рр./46 спр. 

2341/ф. Р-556/сільськогосподарська артіль ім. Ворошилова Мангуш-
ської сільради Мангушського району Донецької області/протоколи про 
організацію артілі і вибори членів правління, заяви про вступ до членів 
артілі, відомості обліку трудоднів членів артілі/1930–1932 рр./36 спр.

2342/ф. Р-557/сільськогосподарська артіль, с. Ялта Мангушського 
району Донецької області/лист робітників рудметалторгу про шефство над 
артіллю, табель на робочі дні членів артілі/1930–1934 рр./90 спр. 

2343/ф. Р-559/Новоселівське сільськогосподарське кооперативне то-
вариство, с. Новоселківка Новоселівського району/заяви про прийом до 
членів товариства/1924 р./1 спр.

2344/ф. Р-560/Бердянське залізничне поштове відділення, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту запорізької губернії/Шифрований матеріал, 
циркуляри наркомату пошт і телеграфу/1919 р./1 спр.

2345/ф. Р-560/старо-Кримська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Новоселівського району Донецької обла-
сті/Накази, циркуляри Новоселівського РВК, протоколи засідання комісії з 
ліквідації неписьменності/1922–1933 рр./363 спр.

2346/ф. Р-560/Місцевий комітет комісії будинку рад, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Інструкція, циркуляри наркомфіну/1925–1926 рр./
2 спр. 

2347/ф. Р-561/союз південно-руських колоністів і громадян ні-
мецької раси, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/
посвідчення членів спілки і листування з питання надання допомоги 
колоністам у зв’язку з неврожаєм, договори і листування з заготівлі 
сировини/1921–1922 рр./2 спр. 
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2348/ф. Р-562/Об’єднані виробничі колективи при біржі праці, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/листування з питань вироблення 
чавунних, сталевих виробів, протоколи зборів робітників та службовців, 
відомості на зарплату робітникам та службовцям, довідки і посвідчення/
1924 р./17 спр. 

2349/ф. Р-564/Комітет незаможних селян, селище Ворошилова Ман-
гушської сільради Мангушського району Маріупольського округу/Книга 
протоколів загальних зборів/1929–1932 рр./1 спр.

2350/ф. Р-566/Місцевий комітет профспілки радянських службовців 
при повітовій раді профспілок, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/списки відповідальних працівників, реєстр вхідних до-
кументів/1921 р./1 спр.

2351/ф. Р-567/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Маріупольському державному банку, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/протоколи загальних зборів співробітників банку, 
списки співробітників держбанку, звіт про роботу місцевкому, колективний 
договір/1926–1928 рр./8 спр. 

2352/ф. Р-569/старо-Керменчицький райвиконком ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів старо-Керменчицького 
району Донецької губернії/заява, довідки громадян села, список оренда-
рів/1924 р./1 спр. 

2353/ф. Р-570/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Маріупольському окружному фінансовому відділі, 
м. Маріуполь Маріупольського округу/Колективний договір, протоколи засі-
дання місцевкому і КРК, циркуляри і курортбюро/1923–1930 рр./55 спр. 

2354/ф. Р-571/правління профспілки працівників фінансово-кон-
торської праці “Фінконпраця”, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/Бухгалтерська книга/1920 р./1 спр. 

2355/ф. Р-573/Народний суд 2-ї дільниці, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/Цивільний і карний відділи/1923–1926 рр./464 спр. 

2356/ф. Р-574/Народний суд 12-ї дільниці, с. Андріївка Андріївського 
району Маріупольського округу/Карний і цивільний відділи/1925–1927 рр./
453 спр.

2357/ф. Р-574/Народний суд 9-ї дільниці, с. Царекостянтинівка Царе-
костянтинівської волості Олександрівського повіту/Цивільний і карний від-
діли/1920 р./31 спр.

2358/ф. Р-576/сільськогосподарська артіль “Бирлик” Мангушської 
сільради Маріупольського округу/протоколи загальних зборів/1930 р./
1 спр. 

2359/ф. Р-578/Маріупольський закритий рибальский кооператив, 
м. Маріуполь Донецької області/секретаріат, відділи: плановий, торговель-
ний, пайовий стіл, бухгалтерія, сільгосподарський, обліковий, юридичний, 
харчування/1931 р./827 спр.

2360/ф. Р-579/Маріупольське товариство насінників, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Рахункові виправдовувальні документи, заяви 
громадян, протоколи зборів членів товариства, копії посвідчень, виданих 
товариством, телефонограми/1925–1930 рр./181 спр. 

2361/ф. Р-580/Місцевий комітет профспілки рибників при Маріу-
польському рибному кооперативі, м. Маріуполь Маріупольського округу/
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протоколи, колективний договір, соцдоговори співробітників магазинів, 
списки ударників/1926–1935 рр./6 спр. 

2362/ф. Р-581/Відділ комунального господарства при Бердянському 
виконкомі ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Бердянськ Бердянського округу/Книга наказів, особові справи служ-
бовців/1923–1928 рр./107 спр. 

2363/ф. Р-582/Комітет службовців профспілки радянських громадсь-
ких і торговельно-кооперативних підприємств і установ при Маріуполь-
ській районній спілці/протоколи засідання комітету службовців і ро-
бітників при спілці споживчих товариств, заяви з проханням надання 
відпустки, списки службовців на молочній фермі/1920 р./2 спр. 

2364/ф. Р-582/Донецький губернський промисловий сільськогоспо-
дарський банк, м. Маріуполь Маріупольського округу/Інструкторський і 
загальний відділи/1925–1927 рр./213 спр.

2365/ф. Р-583/Бердянські трирічні педагогічні курси, м. Бердянськ 
Бердянського округу Катеринославської губернії/заяви, анкети, довідки, 
що надходили на навчання, звіт про курси з перепідготовки працівників 
освіти/1923–1924 рр./16 спр.

2366/ф. Р-584/Бердянська 8-а трудова школа, м. Бердянськ Бердян-
ського повіту Донецької губернії/план будинку, список службовців трудової 
школи, посвідчення, накази губнаросвіти, заяви/1921 р./1 спр. 

2367/ф. Р-589/Жовтневий районний комітет взаємодопомоги Жов-
тневого району Маріупольського округу Донецької губернії/заяви громадян 
до комітету взаємодопомоги/1923–1924 рр./1 спр. 

2368/ф. Р-590/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
станції Волноваха Жовтневого району Маріупольського округу/протоколи 
загальних зборів робітників, статистичні відомості про стан культроботи, 
листування про літні екскурсії/1926 р./4 спр.

2369/ф. Р-592/зачатівський сільський комітет незаможних селян, 
с. зачатівка люксембурзького району Маріупольського округу/Відомості 
про роботу КНс, заяви членів КНс, протоколи загальних зборів, списки 
дітей/1923–1925 рр.

2370/ф. Р-597/платонівський сільський виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів платонівської волості Юзів-
ського повіту Донецької губернії/постанова Ради Народних Комісарів 
УсРР, протоколи загальних зборів, циркуляри земвідділу, списки громадян 
платонівської волості/1921–1923 рр./1 спр.

2371/ф. Р-598/златоустівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. златоустівка Жовтневого району Маріупольського округу/заяви гро-
мадян/1924 р./1 спр. 

2372/ф. Р-603/Уповноважений квартального комітету, с. знам’янка 
Красновської сільради Жовтневого району Маріупольського округу/заяви 
про дозвіл на продаж нерухомого інвентаря, листування з Жовтневим РВК 
з господарських питань, оголошення про сплату державних місцевих по-
датків/1924 р./1 спр. 

2373/ф. Р-606/Ново-Григорівский сільський комітет незаможних 
селян Жовтневого району Маріупольського округу/протоколи загальних 
зборів організацій сільського комітету КНс, звітності КНс і відомості про 
підсумки перевиборів керівних органів КНс/1930 р./1 спр.
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2374/ф. Р-607/святодухівський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. святодухівка стрітенського району Маріупольського округу Донецької 
губернії/Інструкції комітету взаємодопомоги, списки інвалідів, сиріт і родин 
червоноармійців, заяви зі скаргами з питання надання квартир і допомоги 
усіх видів, протоколи засідання комітету взаємодопомоги/1922 р./3 спр. 

2375/ф. Р-608/Ракоївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Олександрівської волості Маріупольського 
повіту Донецької губернії/протоколи зборів громадян села, списки поз-
бавлених виборчих прав, відомості обліку і з’ясування потреби посівного 
зерна, списки допризивників/1923–1924 рр./16 спр. 

2376/ф. Р-610/Красновский сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Краснівка Жовтневого району Маріупольського округу Донецької гу-
бернії/звітність комітету, заяви з проханням про відпустку продовольства, 
копії циркулярів усім губсільсекціям взаємодопомоги/1934–1935 рр./3 спр. 

2377/ф. Р-612/струтянська волосна судова земельна комісія Маріу-
польського повіту Донецької губернії/протоколи стретенівського волос-
ного земельного суду/1923–1924 рр./10 спр.

2378/ф. Р-613/Жовтнева районна земельна судова комісія Маріу-
польського округу Донецької губернії/протоколи стрітенівської волосної 
земельної судової комісії, заяви про виділення землі й акти про відведення 
присадибних земель/1923 р./10 спр. 

2379/ф. Р-616/Уповноважений квартального комітету, с. Волноваха 
Волноваського району Маріупольського округу/листування із сільрадою з 
питання здачі зброї/1924 р./1 спр. 

2380/ф. Р-616/Уповноважений платонівської сільської ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів села Волноваха Жовтне-
вого району Маріупольського округу/протоколи засідання президії, списки 
осіб, що не мали виборчих прав, відомості про безпритульних дітей села 
Волноваха/1923–1925 рр./10 спр. 

2381/ф. Р-623/Маріупольський підрайонний комітет профспілки ро-
бітників металістів при Маріупольських металургійних і металообробних 
об’єднаних заводах/протоколи загальних зборів службовців і робітників 
головної контори, списки бажаючих одержувати газети і телефонограми 
про скликання зборів/1920–1923 рр./3 спр. 

2382/ф. Р-629/Богословський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Богословка Маріупольського 
повіту Донецької губернії/Відділи: загальний, соціального забезпечення, 
фінансовий, трудової повинності, земельний, наросвіти/1920–1921 рр./
13 спр.

2383/ф. Р-630/сільськогосподарська артіль ім. леніна, передмістя 
Мар’їнсько-Карасівської Новоселківської райради Маріупольського округу/
протоколи загальних зборів, правила внутрішнього розпорядку, інструкції 
для складання виробничих планів/1930–1932 рр./153 спр.

2384/ф. Р-632/Маріупольська садово-городня сільськогосподарська 
трудова артіль ім. 12-ї річниці Жовтня, м. Маріуполь Донецької області/про-
токоли загальних зборів і засідань артілі, заяви про вступ до артілі/1929–
1934 рр./136 спр.

2385/ф. Р-633/Новоселівська сільськогосподарська артіль “Радян-
ська Україна”, с. Новоселівка Маріупольського району Донецької області/
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Відомості для видачі членам колгоспу продуктів, книги обліку праці/1930–
1932 рр./31 спр. 

2386/ф. Р-635/садово-городня артіль ім. сталіна, селище садки 4-го 
району Маріупольського району Донецької області/Річний звіт колгоспу, 
списки членів колгоспу, книга рахунків колгоспників/1931–1932 рр./30 спр. 

2387/ф. Р-636/Редакція газети політичного відділу Мангушської 
машинно-тракторної станції, с. Мангуш Маріупольського району Донецької 
області/Бюлетені для районних газет політвідділу, сількорівський матеріал і 
радіограми/1934 р./10 спр.

2388/ф. Р-637/Македонівське сільськогосподарське зернове товари-
ство, с. Македонівка Маріупольського району Донецької області/статут 
товариства, протоколи засідання бюро і заяви з вимогою на чавунні частини 
для сільгоспінвентаря/1929–1930 рр./1 спр. 

2389/ф. Р-638/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Новоселівській районній і міській раді робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоселівка Донецької 
області/звітність про роботу профорганізації, акти про прийняття і здачу 
справ профуповноваженого, іменні списки членів спілки, протоколи наради 
Маріупольського окружного відділення профспілки/1929–1935 рр./9 спр. 

2390/ф. Р-639/Мангушський 2-й підрайонний виконком ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мангуш Маріу-
польського повіту Донецької губернії/протоколи об’єднаних засідань, копія 
наказів Маріупольського повітового особливого продовольчого комітету, 
акти передачі майна, списки вчителів на видачу зарплати/1920–1921 рр./
15 спр. 

2391/ф. Р-640/Новоселівський сільський суд, с. Новоселівка Маріу-
польського району Донецької області/Цивільний відділ/1934 р./2 спр.

2392/ф. Р-641/сільськогосподарська артіль ім. Горького Новоселів-
ської райради, хут. Бердянський Маріупольського району Донецької області/
звіти про підсумки господарського року, відомості про розподіл врожаю і 
протоколи засідання загальних зборів/1932 р./16 спр. 

2393/ф. Р-642/Новоселівська сільськогосподарська артіль ім. Шев-
ченка, с. Новоселівка Новоселівського району Донецької області/загальний 
відділ, бухгалтерія/1931 р./6 спр.

2394/ф. Р-643/пришибський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів Великотокмацького повіту/
Копії наказів, фінансове листування/1921 р./1 спр. 

2395/ф. Р-645/Мангушська машинно-тракторна станція, с. Мангуш 
Маріупольського району Донецької області/загальний відділ, бухгалте-
рія/1931–1932 рр./85 спр. 

2396/ф. Р-646/продовольчий комітет при заводі “Нікополь” Маріу-
польського гірничого і металургійного товариства, станція сартана 
Маріупольського повіту/списки уповноважених продовольчого комітету і 
протоколи загальних зборів/1917 р./1 спр. 

2397/ф. Р-647/Капинський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Капинське Великотокмаць-
кого повіту запорізької губернії/Копії наказів на одержання продоволь-
чого пайка і платників прибуткового податку/1921 р./1 спр. 
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2398/ф. Р-647/Народний суд 2-ї дільниці, станція сартана Маріу-
польського повіту Донецької області/Кримінальні справи/1917–1920 рр./
29 спр. 

2399/ф. Р-648/просте товариство “Меблі” продаж меблів і рахунко-
вих товарів, м. Маріуполь/Акти правління, зведені річні баланси/1929 р./
5 спр. 

2400/ф. Р-649/Ново-спасівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-спасівка Бердянського округу/
Циркуляри окрвиконкому секретного характеру, відомості про хід посівних, 
про неблагонадійних громадян, про видачу зброї/1923–1926 рр./1 спр.

2401/ф. Р-650/Ялтинське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Ялта Ялтинського району Маріупольського округу/зобов’язання з 
позики/1928–1929 рр./2 спр.

2402/ф. Р-654/Хрещатинський паровий млин № 2 Будьоннівської ра-
йонної спілки сільськогосподарської зернової кооперації “Райкоопзерно”, 
с. Хрещатинське Будьоннівського району Маріупольського округу/Ви-
правдовувальні грошові документи, циркуляри міжрайонного відділу 
млина/1930–1931 рр./15 спр. 

2403/ф. Р-655/Вальцевий млин № 1 Будьоннівської районної спілки 
сільськогосподарської зернової кооперації “Райкоопзерно”, с. Будьоннівка 
Будьонівського району Донецької області/Щоденні рапорти, платіжні ві-
домості, касова книга, книга обліку тари/1931–1932 рр./19 спр. 

2404/ф. Р-656/Маріупольське повітове відділення профспілки пра-
цівників харчової і смакової промисловості “Харчовик”, м. Маріуполь 
Маріупольського повіту/Копії протоколів засідання президії ЦК спілки 
харчовиків, списки службовців, акти, протоколи загальних зборів хлібо-
пекарень, млина/1917–1922 рр./47 спр.

2405/ф. Р-657/сільськогосподарська артіль “смичка”, с. Мангуш 
Мангушського району сталінської області/Книга з обліку майна ко-
мори/1931–1932 рр./1 спр.

2406/ф. Р-658/Чердаклицьке сільськогосподарське кредитне коопера-
тивне товариство, с. Чердакли Володарського району Маріупольського 
округу/Акти, звіт товариства, протоколи загальних зборів, інструкції, 
циркуляри/1928–1929 рр./9 спр. 

2407/ф. Р-659/Кущове об’єднання сільськогосподарських артілей, 
кущ ім. Будьонного Будьоннівського району Маріупольського округу/про-
токоли загальних зборів, акти з обробки хлібів/1930 р.

2408/ф. Р-660/Маріупольське повітове відділення профспілки пра-
цівників радянських і громадських підприємств та установ, м. Маріуполь 
Маріупольського повіту/Циркуляри повітового бюро профспілки, прото-
коли загальних зборів, посвідчення, довідки/1922–1923 рр./33 спр.

2409/ф. Р-661/Груповий комітет Маріупольського окружного відді-
лення профспілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Ма-
ріуполь/протоколи засідання групкому, списки членів спілки, заяви про 
прийом до членів спілки й інструкції окружного відділення профспілки, 
відомості на виплату зарплати робітникам/1925–1929 рр./65 спр. 

2410/ф. Р-662/сільськогосподарська артіль ім. петровського, с. Ял-
та Мангушського району Маріупольського округу/заяви громадян про 
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прийом до членів артілі, листування з питання збору грошей за земле-
користування/1930–1931 рр./3 спр.

2411/ф. Р-663/сільськогосподарська артіль “схід”, с. Ялта Ялтинсь-
кої сільради Мангушського району Маріупольського округу/протоколи 
зборів членів артілі і засідань президії артілі, договір МТс з артіллю/1930–
1931 рр./5 спр. 

2412/ф. Р-664/Маріупольське відділення Всеросійської профспілки  
медико-санітарних працівників, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької області/протоколи загальних зборів співробітників, циркуляри 
народного комісаріату охорони здоров’я, телефонограми правління спілки, 
інструкції, доповідь відділу спілки/1920–1923 рр./14 спр.

2413/ф. Р-665/Народний суд 17-ї дільниці, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Карні і цивільні справи/1927 р./287 спр.

2414/ф. Р-667/Міський комітет профспілки фінансово-банківських 
працівників, м. Маріуполь Донецької області/Директиви Всеукраїнського 
комітету профспілки/1932 р./1 спр. 

2415/ф. Р-668/Бердянський районний секретаріат профспілок, м. Бер-
дянськ Маріупольського округу/Баланси/1926–1928 рр./2 спр.

2416/ф. Р-669/старо-Гнатівський земельний відділ 7-го підрайону, 
с. старо-Гнатівка Маріупольського повіту Донецької області/протоколи 
волземвідділу, відомість обліку родин червоноармійців, доповіді про 
діяльність земельного відділу, циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, 
листування стосовно земельних питань/1920–1921 рр./28 спр.

2417/ф. Р-670/Редакція газети “Голос праці” органу Маріупольського 
окркому Кп(б)У, окрвиконкому, окрпрофбюро і підрайкому ВсРМ, 
м. Маріуполь/Виписки з протоколів засідань секретарів і голів спілок, про-
токоли засідань робкорів, настільний реєстр, книга з обліку передплатників 
на газету і листування з приводу оголошень у газеті, заміток і статей/1924 р./
5 спр. 

2418/ф. Р-671/Маріупольське окружне бюро пролетарського студен-
тства при Маріупольському окружному бюро профспілок, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/протоколи засідання окружного бюро, листування 
про громадські організації/1924–1925 рр./10 спр.

2419/ф. Р-672/Маріупольський будинок робітників-підлітків “Ко-
муна” окружної комісії допомоги дітям, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/Договори, укладені з різними особами, протоколи зборів колективу, 
листування з окружною комісією допомоги дітям/1926–1928 рр./12 спр. 

2420/ф. Р-673/Центральна експедиція книгарні і газет Маріупольсь-
кого окружного бюро профспілки, м. Маріуполь Маріупольського округу/
Головна книга магазину, касові книги, книги загальних витрат, підзвітних 
осіб, дебеторів і кредиторів/1923–1924 рр./9 спр. 

2421/ф. Р-674/Маріупольський центральний робітничий клуб ім. Ар-
тема, м. Маріуполь Маріупольського округу/Виписки з протоколу окр-
профбюро, план проведення “ленінського тижня”, списки клубних уповно-
важених/1923–1925 рр./27 спр. 

2422/ф. Р-675/Ялтинський районний комітет спілки радянських 
торговельних службовців, с. Ялта Ялтинського району Маріупольського 
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округу/плани роботи райсекретаріату, протоколи культкомісії райсек-
ретаріату, відомості про кількість членів спілки, список працівників, членів 
спілки/12 спр.

2423/ф. Р-676/Бердянське окружне відділення профспілки будівель-
ників, м. Бердянськ Бердянського округу Катеринославської губернії/
Відділи: загальний, культурний, тарифно-економічний, секція інженерно-
технічних робітників, каса взаємодопомоги, охорона праці, конфліктно-
розцінкова комісія/1923–1925 рр./5 спр. 

2424/ф. Р-677/заводський комітет бази з торгівлі рудою, металом, 
металевим брухтом “Рудметалторг”, сартанський район Маріупольського 
округу/статистичний звіт завкому, заява в РКК, протоколи заводських 
комісій пленуму завкому, списки бази/1926–1929 рр./38 спр. 

2425/ф. Р-678/заводський комітет профспілки металістів державного 
заводу сільськогосподарських машин “Червоний токар”, с. Нова Каракуба/
протоколи організаційного засідання, листування заводського комітету, 
заяви робітників та службовців, протоколи КРК, списки членів заводського 
комітету/1927–1929 рр./5 спр. 

2426/ф. Р-679/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Маріупольській митниці, м. Маріуполь Маріуполь-
ського округу/протоколи засідання економкомісії, осередку “Друг ді-
тей”/1924–1925 рр./25 спр. 

2427/ф. Р-680/заводський комітет профспілки робітників-металістів 
заводу “Нікополь” Маріупольського округу/посвідчення, списки робітників 
та службовців, оголошення, довідки, протоколи загального і цехового збору 
робітників/1927–1929 рр./2 спр.

2428/ф. Р-682/Місцевий комітет профспілки працівників медико-
санітарної праці при Маріупольському повітовому санітарному управлінні, 
м. Маріуполь/протоколи засідання комітету службовців, заяви до 
місцевкому, списки службовців/1921–1922 рр./2 спр. 

2429/ф. Р-683/першотравневий районний комітет допомоги дітям, 
с. Царекостянтинівка Маріупольського округу/протоколи засідання комісії, 
циркуляри окружної комісії допомоги дітям/1925–1927 рр./3 спр. 

2430/ф. Р-684/Андріївський районний продовольчий комітет, с. Ан-
дріївка Андріївської волості Бердянського повіту Катеринославської 
губернії/Відомості про рух продовольчих продуктів, телеграми Андріївсь-
кої райподаткомісії і листування про продовольство/1922 р./2 спр. 

2431/ф. Р-685/Маріупольський повітовий комітет праці, м. Маріуполь 
Маріупольського повіту Донецької губернії/Відозви політвідділу Чор-
номорсько-Азовського флоту, протоколи засідання колегії відділу праці, 
накази повітового комітету з проведення трудповинностей/1920 р./10 спр.

2432/ф. Р-686/Районний відділ праці і соціального забезпечення 
при Маріупольському виконкомі ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Маріуполь Донецької губернії/посвідчення, 
видані відділом праці, заяви про нещасні випадки, місячні звіти, ревізійні 
картки інспектора праці/1920 р./5 спр. 

2433/ф. Р-687/повітовий відділ праці при Маріупольському рево-
люційному комітеті, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької гу-
бернії/Нормування праці і заробітної плати, облік і розподіл робочої сили, 
охорона і статистика праці, загальний відділ, бухгалтерія/1920–1922 рр./
41 спр. 
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2434/ф. Р-688/Маріупольська біржа праці 5-го округу, м. Маріуполь/
заявки на робочу силу, договори, телефонограми, листування про звіль-
нення і прийом робочої сили/1924–1931 рр./51 спр. 

2435/ф. Р-689/Маріупольський районний відділ народного господар-
ства, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької губернії/посвідчен-
ня, видані Радою народного господарства, список робітників, що працю-
вали на навантаженні заводів Вольтока, Машкевича. протоколи засідання 
про вироблення такси для легкових візників/1920 р./2 спр.

2436/ф. Р-690/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при відділі праці, м. Маріуполь Маріупольського округу/
Довідка і заяви робітників, звіт про культроботу/1929–1930 рр./1 спр.

2437/ф. Р-691/Біржа праці Маріупольського порту, м. Маріуполь Ма-
ріупольського округу/Довідки, службові записки, списки безробітних, про-
токоли про розбір справ безробітних/1925–1930 рр./4 спр. 

2438/ф. Р-692/Міський відділ комунального господарства при Ма-
ріупольському повітовому виконкомі ради робітничих, селянських і чер-
вонормійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського повіту Донецької 
губернії/секретаріат, відділи земельно-сільськогосподарський, фінансово-
рахунковий, квартирно-житловий, пожежний, орендний/1919 р./321 спр. 

2439/ф. Р-693/стрітенський волосний комітет незаможних селян, 
с. стрітенка Маріупольського повіту Донецької губернії/заяви громадян 
села з проханням про прийняття до членів КНс/1921–1922 рр./2 спр. 

2440/ф. Р-694/Маріупольська професійно-технічна школа, м. Марі-
уполь Маріупольського округу/Касові книги, баланси, списки співробітни-
ків профтехшколи, свідоцтва про закінчення, вимогові відомості на видачу 
продовольства/1927–1930 рр./32 спр. 

2441/ф. Р-695/Андріївська районна податкова комісія, с. Андріївка 
Андріївської волості Бердянського повіту Катеринославської губернії/
списки платників натурподатку, накази, виписки з наказів продовольчої 
трійки, листування з райподаткомісією/1922 р./4 спр. 

2442/ф. Р-698/Маріупольська міська електростанція, м. Маріуполь 
Маріупольського округу/Акти про стан електричних і водопровідних уста-
новок, циркуляри, інструкції губвиконкому, заяви абонентів/1924–1926 рр./
78 спр. 

2443/ф. Р-699/Районна рада робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів при металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь/
протоколи засідання президії міськради, річний звіт про роботу райради, 
заява про вступ до шлюбу/1925–1926 рр./90 спр. 

2444/ф. Р-700/сільськогосподарська артіль “Червона долина”, хут. 
Бердянський Мангушського району Маріупольського округу/Книга обліку 
господарства сільськогосподарської артілі, посімейноі майнові списки, 
табелі і листування/1930–1931 рр./32 спр.

2445/ф. Р-701/Ново-Олексіївський волосний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Олексіївка/Копії 
протоколів з’їзду волземвідділів, копія постанови ради народних комісарів, 
циркуляри повітового земвідділу/1920 р./1 спр. 

2446/ф. Р-702/сільськогосподарська артіль “зоря волі”, с. Бого-
родицьке Ногайського району Бердянського округу Катеринославської 
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губернії/посімейні майнові списки членів артілі, звітні відомості про стан 
господарства, роздавальні відомості на одержання сільськогосподарських 
продуктів, виробничо-сільськогосподарські плани, заяви про закріплення 
приміщення за артіллю і протоколи загальних зборів/1925 р./8 спр. 

2447/ф. Р-703/Мірошницька продуктивно-кооперативна артіль ім. Ше-
вченка, с. Троїцьке Бердянського району Маріупольського округу/заяви 
про прийняття до членів артілі, судові вироки, протоколи загальних збо-
рів/1928 р./2 спр.

2448/ф. Р-704/Бердянська районна сільськогосподарська спілка, 
м. Бердянськ Бердянського району Маріупольського округу/звіт про ро-
боту периферії Бердянської райспілки і листування про заготівлю твердої 
пшениці/1923–1927 рр./2 спр. 

2449/ф. Р-705/Радянське господарство ім. 1-го Травня Маріупольсь-
кого окружного відділу місцевого господарства, с. Ялта Мангушського 
району/Відомості на сплату жалування поденним робітникам радгоспу, 
прибутково-видаткова відомість і заяви з проханням тяглової сили для 
обробки виноградників/1923–1925 рр./6 спр. 

2450/ф. Р-706/старо-Гнатівський підвідділ запису актів цивільного 
стану зАГс, с. старо-Гнатівка Маріупольського повіту Донецької губернії/
Метричні виписки, заяви, підписки, довідки одружених, померлих/1920–
1921 рр./6 спр.

2451/ф. Р-707/Маріупольська виробнича контора Всеукраїнської ін-
вентаризаційної контори, м. Маріуполь Донецької області/Накази Марі-
упольської виробничої контори, заяви з проханням зарахувати на роботу і 
відомості інвентаризації/1934–1935 рр./11 спр. 

2452/ф. Р-708/Бердянське повітове відділення профспілки буді-
вельників, м. Бердянськ Катеринославської губернії/протоколи профспілки, 
звіт про 2-й з’їзд профспілки, прибутково-видаткова книга/1920–1923 рр./
6 спр. 

2453/ф. Р-709/Робітничий комітет профспілки будівельників, м. Бер-
дянськ Маріупольського округу/Відділи: загальний, культурний, тарифно-
економічний, каса взаємодопомоги, охорона праці, конфліктно-розцінкова 
комісія/1928–1929 рр./62 спр. 

2454/ф. Р-710/Робітничий комітет профспілки будівельників на бу-
дівництві Бердянських державних курортів, м. Бердянськ Маріупольського 
округу/протоколи засідання робочої частини РКК і протоколи загальних 
зборів будівельників, електролікарні на Бердянському курорті, відомості 
про чисельність працюючих і членів спілки будівельників/1927–1928 рр./
15 спр.

2455/ф. Р-711/Народний суд 15-ї дільниці, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Карний і цивільний відділи/1926–1929 рр./3845 спр. 

2456/ф. Р-712/Маріупольське повітове відділення профспілки пра-
цівників комунального господарства, м. Маріуполь Маріупольського по-
віту/протоколи засідання правління спілки працівників комунального гос-
подарства, копії наказів по комгоспу, циркуляри, списки співробітників 
комгоспу/1921–1923 рр./16 спр.

2457/ф. Р-713/Маріупольське окружне відділення профспілки пра-
цівників комунального господарства, м. Маріуполь Маріупольського ок-
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ругу/Накази, річний звіт про роботу правління, протоколи засідання/1923–
1929 рр./32 спр.

2458/ф. Р-714/Олександрівська районна земельно-судова комісія 
Маріупольського округу Донецької губернії/Настільний реєстр, виписки з 
протоколів, копії циркулярів губземвідділу/1923 р./2 спр. 

2459/ф. Р-715/Маріупольський будинок відпочинку Маріупольської 
окружної каси соціального страхування, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/Відомості руху відпочиваючих у будинку відпочинку, відомості на 
видачу зарплати співробітникам будинку відпочинку, виправдовувальні 
документи на продукти харчування/1925–1928 рр./9 спр.

2460/ф. Р-716/Бердянський будинок відпочинку Маріупольської 
окружної каси соціального страхування, м. Бердянськ Маріупольського 
округу/Акти про прийом і здачу майна, анкети на відпочиваючих, авансові 
звіти і відомості на видачу зарплати співробітникам Бердянського будин-
ку відпочинку/1925–1926 рр./27 спр. 

2461/ф. Р-717/Нічний туберкульозний санаторій при Маріупольсь-
кому металургійному заводі ім. Ілліча, м. Маріуполь Маріупольського 
округу/Рахунки, вимогові відомості, доручення, акти, грошові звіти/1926 р./
15 спр.

2462/ф. Р-718/Колектив безробітних вантажників при станції Розівка 
Маріупольського округу/списки робітників спілки, протоколи засідання 
КРК і накази по станції Розівка/1927–1928 рр./1 спр. 

2463/ф. Р-719/стрітенська волосна земська управа, с. стрітенка Ма-
ріупольського повіту Донецької губернії/прибутково-видаткова книга/
1917 р./1 спр. 

2464/ф. Р-720/Мангушський сільський суд, с. Мангуш Мангушського 
району Маріупольського округу/Карні і цивільні справи/1931 р./4 спр. 

2465/ф. Р-721/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Мангушській сільській раді робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Мангуш Мангушського району 
Маріупольського округу/листування профуповноваженого держадміуп-
равліннями/1921–1932 рр./1 спр.

2466/ф. Р-722/старо-Гнатівський підрайонний відділ соціального 
забезпечення, с. старо-Гнатівка Маріупольського повіту Донецької губер-
нії/Доповіді заввідділом соцзабезу про роботу й організацію відділу, 
списки родин червоноармійців, відомості про видачу допомоги і пенсій 
непрацездатним/1920–1921 рр./72 спр. 

2467/ф. Р-723/златоустівське волосне правління, с. златоустівка Ма-
ріупольського повіту Катеринославської губернії/Вироки волосного суду/
1919 р./1 спр. 

2468/ф. Р-724/златоустівське сільське управління, с. златоустівка 
Маріупольського повіту Катеринославської губернії/Вироки сільського 
суду/1918–1919 рр./1 спр.

2469/ф. Р-726/Новотроїцький волосний комітет взаємодопомоги, 
с. Ново-Троїцьке Бердянського повіту запорізької губернії/Циркуляри, 
накази, інструкція виконкому, телеграма ВЦВКа, план роботи з організації 
комітетів взаємодопомоги/1921–1923 рр./1 спр. 
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2470/ф. Р-727/Богословський сільський комітет допомоги голодую-
чим, с. Богословка Маріупольського повіту Донецької губернії/листування 
про продовольче постачання населення/1922 р./1 спр. 

2471/ф. Р-727/сільськогосподарська артіль “Нова Візантія”, с. Маке-
донівка сартанського району Донецької області/Акти артілі про очищення 
насінних фондів, списки громадян селища, що вибули з артілі, договори 
контрактації посівів, акти і зобов’язання членів колгоспу/1929–1932 рр./
6 спр.

2472/ф. Р-728/Республіканський сільський комітет взаємної допо-
моги, Республіканський район Маріупольського повіту Донецької губернії/
протоколи засідання петропавлівського райкомітету взаємодопомоги, 
циркуляри, постанови губспілки/1922 р./3 спр.

2473/ф. Р-729/петропавлівський сільський комітет допомоги голо-
дуючим, с. петропавлівка петропавлівської волості Маріупольського по-
віту/листування з живильним пунктом Червоного Хреста петропавлівсь-
кого харчпункту і листування про роботу їдалень при петропавловському 
комітеті/1922 р./2 спр. 

2474/ф. Р-730/петропавлівський волосний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. петропавлівка Марі-
упольського повіту Донецької губернії/Накази Маріупольського виконкому, 
протоколи засідання петропавлівської сільради і трудові договори/1921–
1923 рр./3 спр.

2475/ф. Р-731/сільськогосподарська артіль ім. Яковлєва, с. Македо-
нівка Маріупольського району Донецької області/Акти прийому майна по 
сільгоспартілі, списки членів артілі, річні звіти і протоколи загальних зборів 
членів артілі/1930–1933 рр./127 спр. 

2476/ф. Р-733/свободинський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Вільне Жовтневого району Маріупольського округу Донецької губернії/
листування з районними організаціями про списки інвалідів/1924 р./1 спр. 

2477/ф. Р-734/свободинський сільський комітет незаможних селян, 
с. Вільне Жовтневого району Маріупольського повіту Донецької губернії/
Циркуляри Маріупольського виконкому, листування з виконкомом/1922 р./
1 спр. 

2478/ф. Р-736/Осередок товариства землевпорядкування працюю-
чих євреїв “ОзЄп” при Маріупольському окружному виконкомі рад/поло-
ження про осередки ОзЄп, протокол засідання президії Маріупольського 
окружного відділення ОзЄп, зразкові соцдоговори осередків ОзЄп/1929–
1930 рр./2 спр.

2479/ф. Р-737/Осередок робітничого товариства шефства над селом 
“Культзмичка” при Маріупольському окрузі, м. Маріуполь Маріупольсь-
кого округу/протоколи засідання бюро “Культзмички” і протоколи засідан-
ня Маріупольського окружного правління/1928 р./2 спр.

2480/ф. Р-738/Маріупольська повітова економічна нарада, м. Марі-
уполь Донецької губернії/протоколи Маріупольської економнаради, 
акти ревізії Маріупольського повіткому і звітності про діяльність Марі-
упольського УЕН/1921–1923 рр./32 спр. 

2481/ф. Р-742/правління об’єднаних промислових підприємств, 
с. Мангуш Маріупольського округу Донецької губернії/Особові рахунки 
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робітників промислових підприємств с. Мангуш, виправдовувальні доку-
менти з надходжень і витрат, відомості по борошномельному млину 
“Об’єднання”, протоколи засідання правління/1924 р./13 спр.

2482/ф. Р-743/Ялтинський волосний комітет допомоги голодуючим, 
с. Ялта Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи засідань 
президії комголоду, циркуляри, списки дітей, зарахованих на постачання, 
телефонограми комголоду, постанова Всеукраїнського центрального 
виконкому/1922–1923 рр./13 спр.

2483/ф. Р-745/сартанський сільський комітет незаможних селян, 
с. сартана Новоселівського району Маріупольського округу Донецької 
губернії/списки членів комітету незаможних селян, протоколи загальних 
зборів, акти про прийом і здачу матеріалів, постанова з центру/1923 р./
1 спр. 

2484/ф. Р-746/Андріївський районний комітет взаємодопомоги, 
с. Андріївка Андріївського району Бердянського округу/Відомості про над-
ходження і витрату продуктів, квартальний звіт, протоколи засідання пре-
зидії райкомітету взаємодопомоги/1923–1924  р./14 спр.

2485/ф. Р-747/стрітенський волосний комітет взаємодопомоги (КВД) 
Маріупольського повіту Донецької губернії/листування про посів, про 
земельний фонд/1922 р. 

2486/ф. Р-749/Ялтинський комітет профспілки радянських торго-
вельних службовців, с. Ялта Маріупольського округу/протоколи засідан-
ня і загальних зборів сільського комітету, копії положень про сільські ко-
мітети, листування з райкомами профспілок/1925–1929 рр./3 спр.

2487/ф. Р-750/Ялтинський комітет взаємодопомоги, с. Ялта Марі-
упольського округу/протоколи засідання президії, плани роботи сільських 
КВД і директивні листи Ялтинський райКВД/1925–1931 рр./23 спр. 

2488/ф. Р-753/Чермаликська судово-земельна комісія старо-Каран-
ського району Маріупольського округу/Особові справи, що позивали/1926–
1930 рр./52 спр. 

2489/ф. Р-754/Чермаликський сільський суд, с. сартана  30–1933 рр./
51 спр. 

2490/ф. Р-756/Чермаликський волосний революційний комітет, 
с. Чермалик Маріупольського повіту Донецької губернії/Циркуляри, на-
кази, інструкції райпродкомісару, копія протоколів засідання комісії з 
боротьби з дезертирством, листування з наросвітою, заяви про вступ до 
шлюбу, документи про смерть/1920–1921 рр./5 спр. 

2491/ф. Р-757/Чермаликський сільський комітет профспілки сільсь-
когосподарських і місцевих робітників, с. Чермалик сартанського району/
Трудові договори на робітників у сільскому господарстві/1929 р./1 спр. 

2492/ф. Р-759/Робітничо-селянська інспекція Чермаликської сільради 
сартанського району, м. Маріуполь Донецької області/протоколи бюро, 
план роботи, акт, заяви громадян у РсІ/1932 р./1 спр. 

2493/ф. Р-760/Чермаликський волосний комітет взаємодопомоги, 
с. Чермалик Маріупольського повіту Донецької губернії/Інструкції комі-
тетам взаємодопомоги на селі, протоколи зборів громадян села, іменний 
список червоноармійців села/1922 р./1 спр. 

2494/ф. Р-764/Маріупольська районна контора українського тресту 
торговельно-промислового будівництва “Укрторгпромбуд”, м. Маріу-
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поль/Накази по конторі, протоколи технічної наради, бухгалтерські 
документи/1930–1934 рр./59 спр. 

2495/ф. Р-765/7-й старо-Гнатівський підрайонний відділ народної 
освіти, с. старо-Гнатівка Маріупольського повіту Донецької губернії/про-
токоли засідання культурно-освітнього гуртка, доповіді про роботу/1920–
1921 рр./44 спр. 

2496/ф. Р-766/Царекостянтинівський районний комітет товариства 
взаємодопомоги, Царекостянтинівський район Маріупольського округу/
протоколи засідання правління, списки інвалідів/1923 р./1 спр. 

2497/ф. Р-767/Ногайський повітовий комітет з ліквідації наслідків 
голоду, м. Ногайськ запорізької губернії/Анкети по обстеженню стану 
голодуючих, відомість руху продуктів, протоколи засідання сільради, звіти, 
листування про продовольче питання/1921–1922 рр./2 спр. 

2498/ф. Р-768/Ногайська районна продовольча контора, м. Ногайськ 
Бердянського повіту Таврійської губернії/Відділи: загальний, фінансовий, 
заготівельний/1920–1922 рр./4 спр.

2499/ф. Р-769/Комісар юстиції Маріупольської ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського 
повіту/Виконавчі листи, доповідь комісаріату юстиції/1917–1918 рр./2 спр. 

2500/ф. Р-770/Маріупольський повітовий комісар, м. Маріуполь 
Катеринославської губернії/листування Маріупольського повітового ко-
місара/1917 р./1 спр. 

2501/ф. Р-773/Гайчульський сільський комітет незаможних селян 
першотравневого району Маріупольського округу/протоколи засідань 
президіумів сільКНс, загальних зборів, поточне листування/1924–1928 рр./
6 спр. 

2502/ф. Р-773/Гайчульський сільський комітет незаможних селян 
першотравневого району Маріупольського округу/протоколи загальних 
зборів, списки, заяви членів КНс, журнал вихідних документів/1924–
1927 рр./7 спр. 

2503/ф. Р-778/Ново-петровський сільський комітет незаможних се-
лян Бердянського району Маріупольського округу/протоколи зборів КНс, 
список членів КНс, що одержали посівматеріал/1926–1929 рр./3 спр.

2504/ф. Р-779/Троїцька рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів Бердянського району Маріупольського округу/
Іменний список громадян, що народилися в 1906 р., трудові договори, 
телефонограма, протоколи засідань комісії з хлібозаготівлі/1929 р./42 спр.

2505/ф. Р-781/сільськогосподарська артіль “Червоний орач” порто-
вського району м. Маріуполя Донецької області/протоколи засідань 
правління артілі, загальних зборів членів артілі і їхні заяви/1931–1932 рр./
7 спр. 

2506/ф. Р-782/Ногайський районний комітет товариства взаємодо-
помоги, м. Ногайськ Маріупольського округу/протоколи організаційного 
збору, копія циркулярів, акти обстеження, довідки, видані райкомом/1926–
1927 рр./19 спр. 

2507/ф. Р-783/Бердянський вечірній робітничий технікум ім. леніна, 
м. Бердянськ Маріупольського округу/Особові справи студентів, листу-
вання з військкоматом, грошові звіти/1923–1929 рр./121 спр. 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4�4

2508/ф. Р-785/Народний суд 11-ї дільниці, с. Ново-спасівка Бердян-
ського району Маріупольського округу/Цивільні і кримінальні справи/1925–
1926 рр./181 спр. 

2509/ф. Р-786/Народний суд 10-ї дільниці, с. Мангуш Мангушсь-
кого району Маріупольського округу/Цивільні і кримінальні справи/1925–
1928 рр./273 спр. 

2510/ф. Р-787/Бердянська професійна технічна школа, м. Бердянськ 
Маріупольського округу/Особові справи студентів, накази по школі/1923–
1925 рр./91 спр. 

2511/ф. Р-789/сільський комітет товариства взаємодопомоги, с. Ялта 
Мангушського району Маріупольського округу/протоколи засідання Ял-
тинський сільКВД, акти ревкомісії, циркуляри Центральної комісії се-
лянської взаємодопомоги, списки членів КВД/1927–1931 рр./22 спр. 

2512/ф. Р-790/Районний робітничий комітет профспілки будівельни-
ків Володарського району Маріупольського округу/протоколи засідання 
робітничого комітету, відомості про одержання членських внесків/1926–
1927 рр./13 спр. 

2513/ф. Р-792/Робітничий комітет профспілки будівельників при укра-
їнському державному будівництві, м. Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідань робочкому, план роботи, протоколи комісії РКК, звіт про 
роботу робочкому, списки робітників укрдержбуду/1924–1925 рр./13 спр. 

2514/ф. Р-793/Районна портовська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського округу/про-
токоли засідань культкомісії, списки робітників і їхніх родин на право 
участі у виборах, план роботи президії, списки призивників, кошторису 
райради/1926–1928 рр./11 спр. 

2515/ф. Р-795/Водянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Берестовацького району Маріупольського 
округу/Обов’язкова постанова, оголошення Маріупольського окрвикон-
кому/1921–1926 рр./1 спр. 

2516/ф. Р-796/Ногайська районна судова земельна комісія, Ногайсь-
кий район Маріупольського округу/Особові справи/1925–1927 рр./50 спр. 

2517/ф. Р-798/Ногайський районний виконком рад робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, м. Ногайськ Маріупольського 
округу/Відділи: секретаріат, адміністративний, рахунковий, земельний, ви-
борчком/1925–1927 рр./26 спр. 

2518/ф. Р-799/Ново-петрівська сільрада Бердянського району Марі-
упольського округу, с. Ново-петрівське/Відділи: загальний, виборчком, 
зАГс, комісії: фінансово-податкова, земельна, господарська/1926 р./
101 спр.

2519/ф. Р-800/Бердянський районний відділ соціального забезпе-
чення, м. Бердянськ Маріупольського округу/Акти, копії протоколів прав-
ління інвалідів, доповіді про роботу соцзабезу, інструкція про порядок 
передачі майна померлих інвалідів соцзабезу/1926–1927 рр./13 спр.

2520/ф. Р-802/Успенівський сільський комітет незаможних селян, 
селище Успенівка сартанського району Маріупольського округу/прото-
коли загальних зборів/1928–1929 рр./1 спр. 
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2521/ф. Р-804/Новоселівська районна земельна судова комісія, с. Но-
воселівка Маріупольського округу/заяви у Новоселівську райземсудкомі-
сію і постанови комісії/1927 р./1 спр.

2522/ф. Р-805/селищний виконком ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Маріупольського порту Маріупольського 
повіту Донецької губернії/протоколи загальних зборів санкомісії, списки 
перевірок, вручених волревкомом Маріупольського порту і накази Марі-
упольського повітового особливо продовольчого комітету/1920–1921 рр./
2 спр. 

2523/ф. Р-806/портовський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Маріуполь Маріупольського 
повіту/звіти і відомості про ремонт с\г машин/1920–1921 рр. 

2524/ф. Р-807/першотравневий районний комітет незаможних селян 
першотравневого району Маріупольського округу/Копії протоколів, списки 
членів КНс/1927 р./1 спр. 

2525/ф. Р-808/портовський сільський комітет незаможних селян 
Новоселівського району, порт Маріуполь Маріупольського округу/Копії 
протоколів засідання КНс і листування з Новоселівським РКНс/1925 р./
2 спр. 

2526/ф. Р-809/Куп’янський повітовий продовольчий відділ, м. Ку-
п’янськ Куп’янського повіту Харківської губернії* (Куп’янська пові-
това продовольча комісія з постачання 13-ї армії, м. Куп’янськ Куп’ян-
ського повіту Харківської області)/Копії наказів по продовольчій комісії, 
оголошення відділу продовольства робітничо-селянського уряду і листу-
вання з продовольчих питань/1919 р./1 спр.

2527/ф. Р-810/Місцевий комітет профспілки радянських праців-
ників при Бердянському повітовому фінансовому відділі, м. Бердянськ/
списки службовців і робітників для одержання пайка, виписка з протоколу 
конференції членів місцевкомів і розцінкових комісій, листування з на-
чальником Бердянської робітничо-селянської міліції/1921 р./3 спр.

2528/ф. Р-811/Бердянська заготівельна контора Катеринославської 
губернської особливої продовольчої комісії з постачання південного фро-
нту, м. Бердянськ Бердянського повіту Катеринославської губернії/загаль-
ний відділ, податкове бюро, фінансово-рахунковий відділ/1920–1922 рр./
18 спр. 

2529/ф. Р-812/Бердянський повітовий відділ праці, м. Бердянськ 
Бердянського повіту запорізької губернії/список волосних відділів праці 
і статистичні відомості про рух гужтранспорту по Бердянському по-
віту/1921–1922 рр./2 спр. 

2530/ф. Р-813/Андріївське районне податкове бюро, с. Андріївка 
Бердянського повіту Катеринославської губернії/списки співробітників 
бюро, заяви з проханням прийняти на роботу в райподаткбюро, на-
кази/1921–1923 рр./35 спр.

2531/ф. Р-814/Ногайська продовольча заготівельна контора, м. Но-
гайськ Бердянського повіту запорізької губернії/Вимогові відомості на 
видачу зарплати співробітникам контори/1921 р./1 спр.

2532/ф. Р-815/пологовський районний продовольчий комітет, станція 
пологи Гуляйпольського повіту запорізької губернії/Відділи: загальний, 
заготівельний, податковий/1921–1922 рр./11 спр. 
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2533/ф. Р-816/Верхньо-Токмацький районний продовольчий комі-
тет Бердянського повіту Олександрівської губернії/Відділи: загальний, 
заготівельний, господарська частина, бухгалтерія/1920 р./19 спр. 

2534/ф. Р-817/Нельгівський районний продовольчий комітет, стан-
ція Нельгівка Бердянського повіту запорізької губернії/Відділи: загальний, 
заготівельний, господарська частина, бухгалтерія/1920–1921 рр./30 спр.

2535/ф. Р-818/Андріївський районний продовольчий комітет, с. Ан-
дріївка Бердянського повіту запорізької губернії/Відділи: загальний, за-
готівельний, господарська частина, бухгалтерія/1921 р./31 спр. 

2536/ф. Р-819/Ногайський районний продовольчий комітет, м. Но-
гайськ Бердянського повіту Таврійської губернії/Відділи: заготівельний, 
фінансовий/1921–1922 рр./3 спр.

2537/ф. Р-820/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
будівництві поліклініки Маріупольських металургійних заводів “А” і “Б”, 
станція сартана Маріупольського округу/протоколи загальних зборів 
будівельників поліклініки, плани роботи, списки вибулих і членів спілки, 
що знялися з обліку/1926–1927 рр./3 спр.

2538/ф. Р-821/Цареводарівський районний продовольчий комітет, 
с. Цареводар Бердянського повіту Таврійської губернії/Відділи: роз-
рахунковий, податковий, господарська частина /1921 р./4 спр.

2539/ф. Р-822/Царекостянтинівський районний продовольчий комі-
тет, с. Царекостянтинівка Бердянського повіту запорізької губернії/Від-
діли: загальний, заготівельний, податковий/1921 р./6 спр. 

2540/ф. Р-823/Великотокмацька повітова особлива продовольча комі-
сія, с. Великий Токмак запорізької губернії/податковий відділ/1922 р./
3 спр.

2541/ф. Р-825/Ногайське податкове бюро, м. Ногайськ Бердянського 
повіту Катеринославської губернії/Доповідь про роботу райподаткбюро, 
списки громадян, що одержали позичку для посівів, постанови економ-
ради, протоколи засідань, балансові і платіжні відомості/1921–1923 рр./
33 спр. 

2542/ф. Р-826/Бердянський районний продовольчий комітет, м. Бер-
дянськ Бердянського повіту запорізької губернії/Відділи: загальний, орга-
нізаційний, розподільний, заготівельний/1920–1921 рр./46 спр. 

2543/ф. Р-828/Ново-Троїцький районний продовольчий комітет, 
с. Ново-Троїцьке Бердянського повіту запорізької губернії/Вимогові відо-
мості на видачу зарплати співробітникам і червоноармійцям/1921–1929 рр./
1 спр. 

2544/ф. Р-830/Нельгівська заготівельна контора при продкомісії, 
с. Нельгівка Бердянського повіту запорізької області/Відділи: загальний, 
заготівельний, фінансовий, господарська частина/1920–1921 рр./12 спр.

2545/ф. Р-832/пологівське районне податкове бюро, с. пологи Гу-
ляйпольського повіту запорізької губернії/Відділи: загальний, організа-
ційний, плановий, податковий/1921–1923 рр./25 спр.

2546/ф. Р-833/Богданівський волосний виконком ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Богданівка Бердянського 
повіту/Фінансово-податковий відділ/1921 р./3 спр.
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2547/ф. Р-834/Волноваське відділення Маріупольської агенції пер-
шого українського пайового товариства “Навантаження” Жовтневого 
району/Відділи: загальний, фінансовий/1924–1926 рр./11 спр. 

2548/ф. Р-835/Розівське відділення Маріупольської агенції першого 
українського пайового товариства “Навантаження”, станція Розівка люк-
сембурзького району Маріупольського округу/Іменні списки робітників та 
службовців, акти ревізії пункту, відомості на виплату, дотації вантажникам 
і копії протоколів третейського суду/1925–1927 рр./5 спр.

2549/ф. Р-836/Уповноважений агенції Українсько-Кримського това-
риства “Навантаження”/Виписки з касових книг, копії відомостей обліку 
особового складу й акти ревізії/1926–1927 рр./3 спр. 

2550/ф. Р-837/Уповноважений Маріупольської агенції Українсько-
Кримського пайового товариства “Навантаження” при Каранському 
навантажувальному пункті, станція Карань Каранського району Маріу-
польського округу/Книга для реєстрації нещасних випадків, посвідчення 
співробітників, договори про передачу будівельного матеріалу, списки 
робітників/1925–1926 рр./5 спр.

2551/ф. Р-838/Уповноважений Маріупольської агенції Українсько-
Кримського товариства “Навантаження” при Маріупольському наван-
тажувальному пункті, порт-Маріуполь Маріупольського округу/Табель 
заробітку, інструкції, листування портпунктів/1925–1927 рр./7 спр.

2552/ф. Р-839/Місцевий комітет профспілки працівників землі і лісу 
при Бердянському товаристві “Винвідділ”, м. Бердянськ Бердянського 
району/Відомості про одержання членських внесків, протоколи засідання 
конфліктної розцінкової комісії, заяви про дозвіл понаднормових робіт по 
Бердянському сільськогосподарському товариству/1924–1927 рр./4 спр.

2553/ф. Р-840/старо-Гнатівський 7-й підрайонний фінансовий від-
діл, с. старо-Гнатівка Маріупольського повіту Донецької губернії/Вимо-
гові відомості і листування про виплату жалування працівникам сільради і 
комнезамів/1920–1921 рр./2 спр.

2554/ф. Р-842/Маріупольський районний комітет профспілки ро-
бітників водяного транспорту, порт-Маріуполь Маріупольського округу/
протоколи засідання дільничного комітету спілки водників/1920–1924 рр./
3 спр.

2555/ф. Р-843/Уповноважений запорізької губернської ради народ-
ного господарства у Бердянському повіті, м. Бердянськ запорізької губернії/
Договір про прийом і здачу маслозаводу в оренду/1922 р./1 спр. 

2556/ф.Р-844/Народний суд 2-ї дільниці, с. Гайчульськ Гайчульської 
волості Гуляйпольського повіту запорізької губернії/Цивільний відділ/
1922 р./1 спр. 

2557/ф. Р-845/Маріупольська дільниця загальносоюзного держав-
ного тресту санітарного технічного будівництва, м. Маріуполь Донецької 
області/Накази по Маріупольській дільниці, виробничі плани, картки 
звільнених робітників/1932–1936 рр./93 спр. 

2558/ф. Р-846/пологська тимчасова каса, станція пологи Бердянсь-
кого округу/Інструкції, постанови, циркуляри, окладні книги, листування 
фінвідділу у фінансових питаннях/1923–1924 рр./13 спр.
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2559/ф. Р-847/Романівський сільський комітет допомоги голоду-
ючим, с. Романівка Романівської волості Маріупольського повіту Донецької 
губернії/протоколи загальних зборів, звіти/1921–1923 рр./1 спр.

2560/ф. Р-848/Волноваський будівельний комітет профспілки буді-
вельників при станції Волноваха Жовтневого району Маріупольського 
округу/протоколи засідання комісії, циркуляри, інструкції, заяви, звіти, 
відомості на одержання членських внесків і листування/1924–1926 рр./
10 спр. 

2561/ф. Р-849/Народний суд 8-ї дільниці, с. Кінські Роздори Гуляй-
польського повіту запорізької області/Цивільний відділ/1921 р./1 спр.

2562/ф. Р-850/Народний суд 6-ї дільниці, містечко Новгородка 
Олександрівського повіту Кременчуцької губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1921 р./1 спр. 

2563/ф. Р-851/першотравневе бюро примусових робіт першотрав-
невого району Маріупольського округу/Особові справи засуджених/1924–
1925 рр./18 спр. 

2564/ф. Р-852/Маріупольська об’єднана камера судових вико-
навців, м. Маріуполь/судові справи, за якими виконані вироки судви-
конавцями/1930–1931 рр./5 спр. 

2565/ф. Р-853/Мелекинський сільський комітет взаємодопомоги, 
с. Мелекине Маріупольського округу/протоколи загальних зборів/1928–
1929 рр./1 спр. 

2566/ф. Р-855/стрітенський волосний комітет взаємодопомоги Ма-
ріупольського повіту Донецької губернії/листування про посів і про зе-
мельний фонд/1922 р./1 спр. 

2567/ф. Р-856/старо-Каранська комісія допомоги дітям, старо-
Каранського району Маріупольського округу/положення про осередки 
“друг дітей”, річний звіт, копії протоколів окружної комісії, постанови 
центрального виконкому/1920–1921 рр./1 спр.

2568/ф. Р-858/Олександрівська районна земельно-судова комісія 
Маріупольського округу Донецької губернії/Настільний реєстр, виписки з 
протоколів, копії циркулярів губземвідділу/1923 р./2 спр. 

2569/ф. Р-860/Народний суд 15-ї дільниці, м. Маріуполь Маріу-
польського округу/Карні і цивільні справи/1926–1929 рр. /3845 спр.

2570/ф. Р-861/Ново-Олексіївський волосний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Олексіївка/Копія 
протоколу з’їзду земвідділів, копії постанов ради народних комісарів, 
циркуляри повітового земвідділу/1920 р./1 спр. 

2571/ф. Р-864/першотравневий районний комітет допомоги дітям, 
с. Царекостянтинівка Маріупольського округу/протоколи засідання комісії 
комітету, циркуляри окружної комісії/1925–1927 рр./3 спр. 

2572/ф. Р-865/Деревецька сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Деревецьке Маріупольського округу/Накази по 
проведення трудової повинності, циркуляри НКВс, список біженців /1924 р./
1 спр.

2573/ф. Р-866/Хлібна інспекція Маріупольського порту, м. Маріу-
поль Маріупольського округу/Циркуляри, наркомвнутторга, рапорти хліб-
ного інспектора, списки адміністративно-господарського складу, доповіді 



 Державний архів Донецької області

4��

про роботу млинів, маслозаводів, протоколи наради хлібозаготівельників, 
анкети співробітників хлібної інспекції/1926–1928 рр./14 спр.

2574/ф. Р-867/Маріупольський окружний відділ внутрішньої торгі-
влі при окружному виконкомі ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських/Накази і циркуляри наркомвнутторга, виписки з протоколів 
і постанов окрвиконкому, протоколи засідання хлібозаготівельників, 
інструкції для комісії, пояснювальна записка за хлібозаготівельним 
планом, динаміка ринкових цін на хліб по секретному відділу, анкета 
поручика армії гетьмана скоропадського/1923–1924 рр./18 спр. 

2575/ф. Р-868/Міський комітет профспілки фінансово-банківських 
працівників, м. Маріуполь Донецької області/Директиви Всеукраїнського 
комітету профспілки фінансово-банківських працівників по культсек-
тору/1932 р./1 спр. 

2576/ф. Р-874/Хрещатинський паровий млин № 2 Будьоннівської 
районної спілки сільськогосподарської зернової кооперації “Райкооп-
зерно”, с. Хрещатинськ Будьоннівського району Маріупольського округу/
Виправдовувальні грошові документи, циркуляри міжрайонного відділу 
млина/1930–1931 рр./15 спр.

2577/ф. Р-882/Місцевий комітет профспілки радянських службов-
ців при повітовій раді профспілок, м. Маріуполь Маріупольського повіту 
Донецької губернії/списки відповідальних працівників, реєстр вхідних 
документів/1921 р./1 спр. 

2578/ф. Р-884/Новоселівське сільськогосподарське кооперативне то-
вариство, с. Новоселівка Новоселівського району Маріупольського округу/
заяви про прийом до членів товариства/890 спр.

2579/ф. Р-890/Чернігівський районний комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Чернігівка Бердянського 
округу/Журнал з прийому єдиного сільгоспподатку, відомість платників 
сільгоспподатку, телеграми, циркуляри виконкому/1923 р./6 спр.

2580/ф. Р-893/Народний суд 2-го району Бердянського округу, м. Бер-
дянськ/Карні і цивільні справи/1921–1925 рр./6 спр. 

2581/ф. Р-894/Народний суд 10-ї дільниці, с. Ялта Маріупольського 
повіту Донецької губернії/Карні і цивільні справи/1920–1921 рр./109 спр. 

2582/ф. Р-895/Народний суд 9-ї дільниці, с. Крестівка Маріупольсь-
кого повіту Донецької губернії/Цивільні справи/1921 р./2 спр. 

2583/ф. Р-897/Народний суд 6-ї дільниці, с. Микольське Маріуполь-
ського повіту Донецької губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920–
1921 рр./276 спр.

2584/ф. Р-903/Місцевий комітет профспілки робітників народного 
харчування при Маріупольському будинку відпочинку, м. Маріуполь/
протоколи виробничих нарад, відомості членських внесків/1926 р./7 спр. 

2585/ф. Р-917/Бердянське маслоробне кустарно-промислове коопе-
ративне товариство “Енергія”, м. Бердянськ Маріупольського округу/
протоколи й акти ревізійного обстеження, списки членів правління/1925–
1926 рр./3 спр. 

2586/ф. Р-918/Бердянська виробничо-кооперативна артіль “Червоний 
миловар”, м. Бердянськ Маріупольського округу/Авансові відомості, устав 
миловарів, протоколи загальних зборів/1928 р./10 спр.
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2587/ф. Р-926/Товариство споживачів селища піщаний Мангуш-
ської волості Маріупольського повіту Донецької губернії/протоколи 
загальних зборів, доповідь ревізійної комісії, опису товару/1919–1920 рр./
1 спр.

2588/ф. Р-929/продуктивно-кооперативна артіль миловарів “Рекорд” 
з виробництва і продажу мила/протоколи загальних зборів, відомості на 
зарплату членам артілі/1928–1929 рр./20 спр.

2589/ф. Р-956/сладко-Балківський волосний виконком ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сладко-Балківське/
Копії наказів повітового виконкому, списки осіб, що сплатили пода-
ток/1920–1921 рр./1 спр.

2590/ф. Р-956/заводський комітет профспілки будівельників при це-
гельному заводі “Нове життя”, станція сартана Новоселівського району/
протоколи засідань РсІ загальних зборів, відомості надходження членсь-
ких внесків, касові відомості, списки членів спілки/1926–1928 рр./24 спр.

2591/ф. Р-974/Робітничий комітет профспілки будівельників масло-
заводу, с. люксембург люксембурзького району Маріупольського округу/
Відомості про членські внески, протоколи загальних зборів і приймально-
здавальний акт профуповноваженого/1927–1928 рр./2 спр.

2592/ф. Р-1047/Волноваська трудова землеробська артіль “Червона 
праця”, с. Волноваха Волноваської волості Юзівського повіту Донецької 
губернії/Іменні списки колективу, протоколи загальних зборів, статут 
трудових землеробських артілей/1922 р./1 спр. 

2593/ф. Р-1053/сільський комітет взаємної допомоги, с. Мелекине 
Мангушського району Маріупольського округу/протоколи загальних збо-
рів КВД/1923–1928 рр./1 спр.
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Державний архів Житомирської області

1942 р. список фондів Житомирського облдержархіву (список неповний, 
зазначені номери, назви і обсяги фондів, хронологічні межі доку-
ментів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2220, арк. 1–45;

5 січня 1944 р. спеціальне повідомлення в.о. начальника УДА НКВс 
УРсР п. п. Гудзенка заступнику народного комісара внутрішніх 
справ УРсР Кальненку з даними про причини часткового знищення 
документів Житомирського облдержархіву – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2570, арк. 1;

27 березня 1944 р. Акт про воєнні збитки Житомирського облдержархіву 
(зазначені довоєнна кількість фондів – 1421, од. зб. – 1168889, 
хронологічні межі документів – 1796–1937 рр., кількість знищених в 
роки війни фондів – 380, од. зб. – 358000 за 1850–1937 рр., кількість 
збережених фондів – 1041, од. зб. – 810889) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2708, арк. 59, 153–155;

17 січня 1946 р. списки фондів Житомирського облдержархіву, втрачених 
в період тимчасової окупації – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, 
арк. 202–204 (67 фондів); арк. 205–228 (294 фонди без зазначення 
номерів); арк. 234–236 (відділу газетних фондів);

17 січня 1946 р. список секретних фондів Житомирського облдержархіву, 
втрачених в період тимчасової окупації (зазначено 49 фондів 
хронологічні межі документів, кількість од. зб.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 229;

29 квітня 1946 р. Акт обстеження роботи Житомирського облдержархіву 
та його філіалу в м. Бердичеві з даними про воєнні збитки (зазначена 
кількість знищених по облдержархіву фондів – 380, і од. зб. – 358000 
та по філіалу знищених фондів – 67, од. зб. – 1920) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 55 зв.;

Після 13 серпня 1946 р. Опис справ Житомирського облдержархіву, втраче-
них в період тимчасової окупації 1941–1944 рр. (справи 38 фондів, 
вказані їх номери, хронологічні межі документів, кількість втрачених 
од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 90–91;

30 серпня 1946 р. списки фондів Житомирського облдержархіву, втрачених 
в період тимчасової окупації 1941–1943 рр. (зазначено назви, номери і 
обсяги в од. зб. 312 фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 176–194;

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 8/Кременецький торговельно-словесний суд Міністерства юсти-
ції, м. Крем’янець Волинської губернії/1839–1845 рр./16 спр.
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2/ф. 11/Новоград-Волинський торговельно-словесний суд Міністер-
ства юстиції, м. Новоград-Волинський Волинської губернії/1800 р.

3/ф. 82/Училищний відділ Новоград-Волинської повітової земської 
управи, м. Новоград-Волинський Волинської губернії.

4/ф. 83/Житомирська приватна жіноча гімназія покрамович Мініс-
терства народної освіти, м. Житомир Волинської губернії/1905–1912 рр./
3 спр.

5/ф. 86/Журбинецька православна церква духовного відомства право-
славного віросповідання, с. Журбинці Житомирського повіту Волинської 
губернії/1740–1847 рр./62 спр.

6/ф. 87/Хролинська православна церква духовного відомства пра-
вославного віросповідання, с. Хролин Ізяславського повіту Волинської 
губернії/1803–1845 рр./8 спр.

7/ф. 88/Базалійський римо-католицький костьол духовного відомства 
православного віросповідання, с. Базалія старокостянтинівського повіту 
Волинської губернії/1799–1849 рр./2 спр.

8/ф. 89/полчинська православна церква духовного відомства право-
славного віросповідання, с. полчини Новоград-Волинського повіту Волин-
ської губернії/1702–1835 рр./7 спр.

9/ф. 95/правління луцько-Житомирської римо-католицької духовної 
консисторії духовного відомства римо-католицького віросповідання/1853–
1854 рр./38 спр.

10/ф. 101/Житомирська агенція страхового товариства “Москва” 
Міністерства фінансів, м. Житомир Волинської губернії/1888 р./2 спр.

11/ф. 110/Управляючий 22-м відділенням секвестрованих земель 
німців-колоністів при Холмсько-Волинському управлінні землеробства і 
державного майна, м. Житомир Волинської губернії.

12/ф. 111/Управляючий 23-м відділенням секвестрованих земель 
німців-колоністів при Холмсько-Волинському управлінні землеробства та 
державного майна, м. Житомир Волинської губернії.

13/ф. 121/Дубненське повітове у чиншових справах присутствіє Мі-
ністерства внутрішніх справ, м. Дубно Волинської губернії/1892–1893 рр./
3 спр.

14/ф. 138/Дубненський з’їзд мирових посередників Міністерства 
внутрішніх справ, м. Дубно Волинської губернії/1910 р./1 спр.

15/ф. 153/Житомирський маклер л. Городинський Міністерства юс-
тиції, м. Житомир Волинської губернії/1841–1852 рр./37 спр.

16/ф. 154/Житомирський маклер Држевецький Міністерства юстиції, 
м. Житомир Волинської губернії/1875–1877 рр./7 спр.

17/ф. 156/Житомирський маклер Тридрих Міністерства юстиції, 
м. Житомир Волинської губернії/1846–1849 рр./4 спр.

18/ф. 157/Житомирський маклер Г. леонсон Міністерства юстиції, 
м. Житомир Волинської губернії/1841–1843 рр./11 спр.

19/ф. 162/Графиня п. потоцька, поміщиця славутського маєтку Ізя-
славського повіту Волинської губернії/1904–1912 рр./12 спр.

20/ф. 164/спадкоємці князя Едуарда святополк-Четвертинського, 
Острозький повіт Волинської губернії/1913–1917 рр./5 спр.
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21/ф. 166/Житомирський повітовий справник Міністерства внутрі-
шніх справ, м. Житомир Волинської губернії.

22/ф. 180/Управляючий вірменською єпархією духовного відомства 
римо-католицького віросповідання. 

23/ф. 195/Житомирське відділення Мінського комерційного банку 
Міністерства фінансів, м. Житомир Волинської губернії/1916–1918 рр./
28 спр.

24/ф. 207/старокостянтинівський цукровий завод, м. старокостян-
тинів Волинської губернії/1918 р./4 спр.

25/ф. 209/Ходаківське поштове відділення Київського поштово-теле-
графного округу, с. Ходаки Овруцького повіту Волинської губернії/1914–
1916 рр./6 спр.

26/ф. 211/Грицівська поштово-телеграфна контора Київського пош-
тово-телеграфного округу, м. Гриців Ізяславського повіту Волинської гу-
бернії/1913–1921 рр./5 спр.

27/ф. 215/Веледниківське поштово-телеграфне відділення Київсь кого 
поштово-телеграфного округу, м. Веледники Овруцького повіту Волинської 
губернії.

28/ф. 216/лугинська поштово-телеграфна контора Київського пош-
тово-телеграфного округу, м. лугини Овруцького повіту Волинської гу-
бернії/1908–1922 рр./13 спр.

29/ф. 220/Іршанське поштово-телеграфне відділення Київського 
поштово-телеграфного округу, м. Ірша Радомишльського повіту Київської 
губернії/1916–1922 рр./13 спр.

30/ф. 221/Базалійське поштово-телеграфне відділення Київського 
поштово-телеграфного округу, м. Базалія старокостянтинівського повіту 
Волинської губернії/1896–1923 рр./7 спр.

31/ф. 224/Кухарське поштово-телеграфне відділення Київського 
поштово-телеграфного округу, с. Кухарі Ковельського повіту Волинської 
губернії/1917–1921 рр./15 спр.

32/ф. 225/Облітківське поштово-телеграфне відділення Київського 
поштово-телеграфного округу, с. Обліпки Радомишльського повіту Київ-
ської губернії/1916–1921 рр./13 спр.

33/ф. 237/Бнінська Ядвіга, поміщиця маєтку спичинці Бердичівсь-
кого повіту Київської губернії/1904–1912 рр./44 спр.

34/ф. 238/Бердичівський публічний маклер Грінберг Міністерства 
юстиції, м. Бердичів Київської губернії/1829–1841 рр./24 спр.

35/ф. 240/Бердичівський маклер і нотаріус А. Гельбак Міністерства 
юстиції, м. Бердичів Київської губернії/1837–1841 рр./14 спр.

36/ф. 241/Бердичівський публічний маклер л. зельман Міністерства 
юстиції, м. Бердичів Київської губернії/1842–1843 рр./4 спр.

37/ф. 243/Бердичівський маклер і нотаріус І. Брєєв Міністерства 
юстиції, м. Бердичів Київської губернії/1841–1843 рр./6 спр.

38/ф. 246/Єврейська молитовна школа духовного відомства іновірних 
сповідань, м. Житомир Волинської губернії/1908–1910 рр./22 спр.

39/ф. 250/Володимир-Волинське повітове у чиншових справах при-
сутствіє Міністерства внутрішніх справ, м. Володимир-Волинський Во-
линської губернії/1893–1910 рр./2 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

4�4

40/ф. 251/Мировий суддя 4-ї дільниці Новоград-Волинського судо-
вого округу Міністерства юстиції, м. Новоград-Волинський Волинської 
губернії.

41/ф. 253/Інспекція дрібного кредиту при Житомирському відділенні 
державного банку Міністерства фінансів, м. Житомир Волинської губернії.

42/ф. 254/помічник уповноваженого Міністерства землеробства з 
постачання армії фуражем.

43/ф. 255/Волинський губернський комітет у справах дрібного кре-
диту Міністерства фінансів, м. Житомир Волинської губернії/1908–1918 рр./
987 спр.

44/ф. 257/Житомирська нижча реміснича школа Дирекції народних 
училищ Волинського губернського управління Київського учбового округу.

45/ф. 262/Мельницьке міщанське управління Міністерства внутріш-
ніх справ, м. Мельниця Ковельського повіту Волинської губернії.

46/ф. 267/Волинська комісія народного продовольства, м. Житомир 
Волинської губернії.

47/ф. 296/Несухоїжське міщанське правління Міністерства внутрі-
шніх справ, м. Несухоїжі Ковельського повіту Волинської губернії.

48/ф. 310/Житомирське повітове з військового податку присутствіє 
Міністерства фінансів, м. Житомир Волинської губернії.

архівні фонди радянського періоду

49/ф. Р-3/Дитячий будинок № 4 (колишніх нашкірних хворих) Во-
линського губернського відділу охорони здоров’я, м. Житомир Волинської 
губернії.

50/ф. Р-4/Волинське об’єднання спілки споживачів, м. Житомир Во-
линської губернії.

51/ф. Р-5/Рівненська агентура Волинського об’єднання споживчих 
спілок, м. Рівне Волинської губернії.

52/ф. Р-7/Горбулівський волосний виконавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Горбулів Радомишльсь-
кого повіту Київської губернії.

53/ф. Р-8/Горбулівський волосний військовий відділ, с. Горбулів Ра-
домишльського повіту Київської губернії/1920–1922 рр./19 спр.

54/ф. Р-9/Горбулівський волосний відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Горбулів Радомишльського повіту Київської губернії/1920 р./
8 спр.

55/ф. Р-10/Горбулівський волосний земельний відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Го-
рбулів Радомишльського повіту Київської губернії/1920–1921 рр./12 спр.

56/ф. Р-11/Іноземний відділ Волинського губернського виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Житомир Волинської губернії.

57/ф. Р-14/полонське повітове бюро юстиції, м. полонне Волинської 
губернії/1921–1923 рр./42 спр.
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58/ф. Р-15/полонський повітовий відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів, м. полонне Волинської губернії.

59/ф. Р-16/полонський повітовий відділ робітничо-селянської інспе-
кції, м. полонне Волинської губернії.

60/ф. Р-17/полонський повітовий комітет незаможних селян, м. по-
лонне Волинської губернії.

61/ф. Р-18/полонський повітовий відділ народної освіти виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. полонне Волинської губернії.

62/ф. Р-20/Новоград-Волинський повітовий комітет допомоги голо-
дуючим, м. Новоград-Волинський Волинської губернії.

63/ф. Р-21/Новоград-Волинський повітовий комітет незаможних се-
лян, м. Новоград-Волинський Волинської губернії/1922–1923 рр./42 спр.

64/ф. Р-24/Радомишльський повітовий земельний відділ виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Радомишль Київської губернії.

65/ф. Р-27/Волинський губернський відділ робітничо-селянського 
державного контролю, м. Житомир Волинської губернії.

66/ф. Р-35/Фасівський районний земельний відділ виконавчого ко-
мітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Фа-
сова Коростенського округу Волинської губернії.

67/ф. Р-36/Фасівський районний комітет взаємної допомоги, м. Фа-
сова Коростенського округу Волинської губернії.

68/ф. Р-37/Фасівський районний комітет незаможних селян, м. Фа-
сова Коростенського округу Волинської губернії.

69/ф. Р-39/Фасівська районна судово-земельна комісія, м. Фасова Ко-
ростенського округу Волинської губернії.

70/ф. Р-40/Фасівський районний фінансовий інспектор, м. Фасова Ко-
ростенського округу Волинської губернії.

71/ф. Р-41/Фасівський районний культурно-гуманітарний відділ, 
м. Фасова Коростенського округу Волинської губернії.

72/ф. Р-42/Фасівський районний військовий відділ, м. Фасова Коро-
стенського округу Волинської губернії/1923–1925 рр./24 спр.

73/ф. Р-48/полонська повітова рада народного господарства Волин-
ської губернської ради народного господарства, м. полонне Волинської 
губернії.

74/ф. Р-49/Коростенська повітова рада народного господарства Во-
линської губернської ради народного господарства, м. Коростень Волинсь-
кої губернії.

75/ф. Р-50/старокостянтинівська повітова рада народного господарс-
тва Волинської губернської ради народного господарства, м. старокостян-
тинів Волинської губернії.

76/ф. Р-51/Уповноважений по Овруцькому і Коростенському повітах 
Волинської губернської ради народного господарства/1921–1922 рр./
10 спр.
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77/ф. Р-53/Ізяславська повітова рада народного господарства Волин-
ської губернської ради народного господарства, м. Ізяслав Волинської гу-
бернії/1920–1922 рр./46 спр.

78/ф. Р-56/Романівський волосний відділ комунального господарства 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Романів Волинської губернії.

79/ф. Р-57/Миропільський волосний відділ комунального господар-
ства виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Миропіль Новоград-Волинського повіту Волинської губернії.

80/ф. Р-58/Чуднівський волосний відділ комунального господарства 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів, м. Чуднів Житомирського повіту Волинської губернії.

81/ф. Р-59/Черняхівський волосний відділ комунального господар-
ства виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, м. Черняхів Житомирського повіту Волинської губернії.

82/ф. Р-60/любарський волосний відділ комунального господарства 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. любар Новоград-Волинського повіту Волинської губернії.

83/ф. Р-74/Чуднівський районний продовольчий комітет, м. Чуднів 
Житомирського округу Волинської губернії.

84/ф. Р-78/Коровинецька заготівельна контора, с. Коровинці Чуднів-
ського району Житомирського округу.

85/ф. Р-79/Черняхівський підсобний пункт Житомирської повітової 
заготівельної контори, м. Черняхів Житомирського повіту Волинської 
губернії.

86/ф. Р-80/Черняхівське районне податкове бюро, м. Черняхів Жито-
мирського повіту Волинської губернії.

87/ф. Р-81/Андрушівське районне податкове бюро, м. Андрушівка 
Житомирського повіту Волинської губернії/1922 р./5 спр.

88/ф. Р-88/Житомирська районна спілка споживчих товариств, 
м. Житомир.

89/ф. Р-89/Чуднівське відділення Житомирської спілки споживчих 
товариств, м. Чуднів Житомирського повіту Волинської губернії/1923–
1925 рр./70 спр.

90/ф. Р-101/Галивська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Гали Новоград-Волинського району Волинсь-
кого округу/1925 р./21 спр.

91/ф. Р-102/Кропивнянська сільська рада робітничих, селянських ті 
червоноармійських депутатів, с. Кропивня Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

92/ф. Р-103/Гульська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Гульськ Новоград-Волинського району Волин-
ського округу/1922–1925 рр./64 спр.

93/ф. Р-104/Майстрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Майстрів Новоград-Волинського району 
Волинського округу.
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94/ф. Р-105/Марушівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Марушівка Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

95/ф. Р-108/Ржадківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ржадківка Новоград-Волинського району Во-
линського округу.

96/ф. Р-111/Немильнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Немильня Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

97/ф. Р-112/Іванівська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Іванівка Новоград-Волинського району Волин-
ського округу/1923–1925 рр./35 спр.

98/ф. Р-115/Колодянська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Колодянка Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

99/ф. Р-116 Черницька сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Черниця Новоград-Волинського району Волин-
ського округу/1923–1925 рр./35 спр.

100/ф. Р-117/Єлизаветська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Єлисавет Новоград-Волинського району 
Волинського округу/1923–1924 рр./22 спр.

101/ф. Р-118/Несолонська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Несолонь Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

102/ф. Р-119/Івашківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Івашківка Новоград-Волинського району Во-
линського округу.

103/ф. Р-120/Киянська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Киянка словечанського району Коростен-
ського округу.

104/ф. Р-121/Новозеленська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-зелена Новоград-Волинського 
району Волинського округу.

105/ф. Р-122/Княжівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Княжа Новоград-Волинського району 
Волинського округу.

106/ф. Р-148/смоківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. смоківка Іванківського району Волин-
ського округу.

107/ф. Р-155/левківський волосний військовий комісаріат, м. левків 
Житомирського повіту Волинської губернії.

108/ф. Р-157/левківський волосний відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. левків Житомирського повіту Волинської губернії.

109/ф. Р-158/левківський волосний відділ народної освіти виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. левків Житомирського повіту Волинської губернії.
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110/ф. Р-159/левківський волосний земельний відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. левків Житомирського повіту Волинської губернії.

111/ф. Р-161/левківська волосна робітничо-селянська міліція, м. лев-
ків Житомирського повіту Волинської губернії.

112/ф. Р-162/левківська волосна продовольча податкова інспектура, 
м. левків Житомирського повіту Волинської губернії.

113/ф. Р-163/левківський волосний комітет допомоги голодуючим, 
м. левків Житомирського повіту Волинської губернії.

114/ф. Р-165/левківський районний комітет взаємодопомоги, м. лев-
ків Волинського округу.

115/ф. Р-167/левківський районний культурно-гуманітарний відділ, 
м. левків Волинського округу

116/ф. Р-169/левківська районна фінансова інспектура, м. левків Во-
линського округу.

117/ф. Р-170/левківський районний відділ місцевого господарства, 
м. левків Волинського округу.

118/ф. Р-171/левківський районний відділ соціального забезпечення, 
м. левків Волинського округу.

119/ф. Р-172/левківське районне статистичне бюро, м. левків Во-
линського округу.

120/ф. Р-173/солотвинський волосний відділ соціального забезпе-
чення, с. солотвин Житомирського повіту Волинської губернії.

121/ф. Р-174/солотвинський волосний відділ праці, с. солотвин Жи-
томирського повіту Волинської губернії.

122/ф. Р-176/солотвинський районний фінансовий відділ, с. солотвин 
Волинського округу.

123/ф. Р-177/солотвинська районна земельно-судова комісія, с. соло-
твин Волинського округу.

124/ф. Р-178/солотвинський районний військовий комісаріат, с. со-
лотвин Волинського округу.

125/ф. Р-179/солотвинський районний земельний відділ, с. солотвин 
Волинського округу.

126/ф. Р-180/солотвинський районний комітет взаємодопомоги, 
с. солотвин Волинського округу.

127/ф. Р-181/солотвинське районне статистичне бюро, с. солотвин 
Волинського округу.

128/ф. Р-183/солотвинський районний відділ місцевого господарства, 
с. солотвин Волинського округу.

129/ф. Р-184/солотвинський волосний військовий комісаріат, с. со-
лотвин Житомирського повіту Волинської губернії.

130/ф. Р-185/солотвинське волосне статистичне бюро, с. солотвин 
Житомирського повіту Волинської губернії.

131/ф. Р-186/солотвинський волосний комітет допомоги голодуючим, 
с. солотвин Житомирського повіту Волинської губернії.

132/ф. Р-187/солотвинське волосне податкове бюро, с. солотвин 
Житомирського повіту Волинської губернії.

133/ф. Р-188/солотвинський районний відділ народної освіти, с. со-
лотвин Житомирського округу.
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134/ф. Р-189/солотвинський волосний земельний відділ, с. солот-
вин Житомирського повіту Волинської губернії.

135/ф. Р-193/солотвинський волосний відділ народної освіти, с. со-
лотвин Житомирського повіту Волинської губернії.

136/ф. Р-194/Вертокиївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Вертокиївка Коднянської волості Жито-
мирського повіту Волинської губернії.

137/ф. Р-199/Кам’янобрідський страховий пункт Волинської окруж-
ної каси соціального страхування, с. Кам’яний Брід Новоград-Волинського 
району Волинського округу.

138/ф. Р-202/Осередок міжнародної організації допомоги револю-
ціонерам при Житомирському земельному технікумі, м. Житомир.

139/ф. Р-203/любарська районна каса соціального страхування, 
м. любар Волинського округу.

140/ф. Р-204/Миропільська районна каса соціального страхування, 
м. Миропіль Волинського округу.

141/ф. Р-208/12-й державний млин Українського мукомельного тре-
сту, м. Житомир/1922–1923 рр./16 спр.

142/ф. Р-209/13-й державний млин Українського мукомельного тре-
сту, м. Житомир/1923–1924 рр./53 спр.

143/ф. Р-210/14-й державний млин Українського мукомельного тресту, 
м. Житомир/1921–1923 рр./17 спр.

144/ф. Р-211/18-й державний млин Українського мукомельного тре-
сту, м. Житомир/1921–1924 рр./39 спр.

145/ф. Р-212/38-й державний млин Українського мукомельного тре-
сту, с. Дубище Чуднівського району Волинського округу.

146/ф. Р-213/Новоград-Волинська агенція Всеукраїнського держав-
ного об’єднання фарфорових, фаянсових та скляних заводів, м. Новоград-
Волинський.

147/ф. Р-214/Житомирська контора Всеукраїнського державного 
об’єднання фарфорових, фаянсових та скляних заводів, м. Житомир.

148/ф. Р-217/Культурно-гуманітарний відділ Троянівського районного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Троянів Волинського округу/1923–1924 рр./86 спр.

149/ф. Р-218/Уповноважений окружного відділу комунального гос-
подарства по Троянівському району, м. Троянів Волинського округу/1923 р./
63 спр.

150/ф. Р-219/Троянівський волосний земельний відділ, м. Троянів 
Житомирського повіту Волинської губернії.

151/ф. Р-220/Троянівський волосний комітет незаможних селян, 
м. Троянів Житомирського повіту Волинської губернії.

152/ф. Р-221/Троянівський районний комітет незаможних селян, 
м. Троянів Волинського округу.

153/ф. Р-222/п’ятківський волосний комітет незаможних селян, 
с. п’ятки Житомирського повіту Волинської губернії/1922 р./9 спр.

154/ф. Р-223/Троянівський волосний відділ соціального забезпечен-
ня, м. Троянів Житомирського повіту Волинської губернії/1920–1921 рр./
10 спр.
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155/ф. Р-224/Троянівський районний комітет взаємної допомоги, 
м. Троянів Волинського округу.

156/ф. Р-230/старокостянтинівський повітовий фінансовий відділ 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. старокостянтинів Волинської губернії.

157/ф. Р-233/Овруцький повітовий фінансовий відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Овруч Волинської губернії.

158/ф. Р-234/Місцевий комітет Житомирського повітового фінансо-
вого відділу, м. Житомир Волинської губернії.

159/ф. Р-238/Житомирський державний спиртовий склад, м. Житомир.
160/ф. Р-240/Житомирська жіноча російська гімназія гуртка викла-

дачів середньої школи, м. Житомир/1920 р./1 спр.
161/ф. Р-242/Коростенське залізничне поштове відділення, м. Корос-

тень Волинської губернії.
162/ф. Р-244/Овруцька поштово-телеграфна контора, м. Овруч Во-

линської губернії/1919–1920 рр./11 спр.
163/ф. Р-245/Шепетівська поштово-телеграфна контора, м. Шепе-

тівка Волинської губернії.
164/ф. Р-246/Іршанське поштово-телеграфне відділення, м. Ірша Ра-

домишльського повіту Київської губернії/1916–1922 рр./13 спр.
165/ф. Р-247/славутська поштово-телеграфна контора, м. славута 

Ізяславського повіту Волинської губернії.
166/ф. Р-248/Базалійське поштово-телеграфне відділення, м. Базалія 

старокостянтинівського повіту Волинської губернії.
167/ф. Р-249/любарська поштово-телеграфна контора, м. любар 

Новоград-Волинського району.
168/ф. Р-250/Ізяславська поштово-телеграфна контора, м. Ізяслав Во-

линської губернії.
169/ф. Р-268/Житомирський вечірній робітничий факультет при 

Житомирському сільськогосподарському інституті технічних культур, 
м. Житомир. 

170/ф. Р-284/Народний суд 2-ї дільниці Волинського судового округу, 
м. Новоград-Волинський Волинської губернії.

171/ф. Р-286/Народний суд 7-ї дільниці Новоград-Волинського 
судового округу, м. Новоград-Волинський Волинської губернії.

172/ф. Р-299/Народний суд ударної дільниці Радомишльського повіту.
173/ф. Р-300/Народний суд чергової дільниці Радомишльського по-

віту.
174/ф. Р-301/Коростишівський волосний народний суд 7-ї дільниці 

Радомишльського судового округу/1920 р./236 спр.
175/ф. Р-302/Народний суд 6-ї дільниці Радомишльського судового 

округу.
176/ф. Р-305/Волинська секція наукових працівників при Волинсь-

кому окрвідділенні профспілки працівників освіти, м. Житомир Волинського 
округу.

177/ф. Р-312/Іванківський районний фінансовий відділ, м. Іванків Во-
линського округу.
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178/ф. Р-313/Іванківський районний військовий комісаріат, м. Іванків 
Волинського округу.

179/ф. Р-314/Іванківський районний відділ народної освіти, м. Іванків 
Волинського округу.

180/ф. Р-316/Іванківське районне товариство взаємної допомоги, 
м. Іванків Волинського округу.

181/ф. Р-318/Іванківський районний відділ місцевого господарства, 
м. Іванків Волинського округу.

182/ф. Р-320/Іванківський районний адміністративний відділ, м. Іва-
нків Волинського округу.

183/ф. Р-321/страховий пункт Волинської окружної каси соціального 
страхування, м. Іванків Іванківського району Волинського округу.

184/ф. Р-322/Іванківське районне кооперативно-споживче товариство, 
м. Іванків Волинського округу.

185/ф. Р-324/Коростишівська районна судово-земельна комісія, м. Ко-
ростишів Волинського округу.

186/ф. Р-325/Народний суд додаткової дільниці Новоград-Волинсь-
кого судового округу, м. Новоград-Волинський Волинської губернії.

187/ф. Р-332/Шепетівське окружне товариство “Геть неписьмен-
ність”, м. Шепетівка Шепетівського округу/1925 р./2 спр.

188/ф. Р-350/Шепетівський окружний земельний відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Шепетівка Шепетівського округу.

189/ф. Р-365/Колектив обслуговування праці при Волинському ок-
ружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського 
округу.

190/ф. Р-368/Колектив по збиранню лікарських рослин при Волин-
ському окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир 
Волинського округу.

191/ф. Р-369/Колектив миловарного заводу при Волинському окруж-
ному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу.

192/ф. Р-370/Колектив з експлуатації вагових пунктів при Волинсь-
кому окружному комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волин-
ського округу/1925 р./3 спр.

193/ф. Р-371/Будівельний колектив при Волинському окружному ко-
мітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1926 р./
4 спр.

194/ф. Р-372/Колектив робітників народного нарахування при Во-
линському комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського 
округу/1924–1927 рр./31 спр.

195/ф. Р-373/Коростенський лісопильний завод при Українській спі-
лці житлової кооперації, м. Коростень. 

196/ф. Р-374/Колектив хлібозаготівлі при Волинському окружному 
комітеті з боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1924–
1926 рр./19 спр.

197/ф. Р-376/Колектив хлібопекарів при Волинському комітеті з бо-
ротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1924 р./8 спр.
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198/ф. Р-377/Колектив ковбасників при Волинському окружному ко-
мітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1926 р./
17 спр.

199/ф. Р-378/Колектив з вироблення солом’яних ковпаків при Во-
линському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир 
Волинського округу/1926–1927 рр./30 спр.

200/ф. Р-379/Колектив Богунського тартака при Волинському ок-
ружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу.

201/ф. Р-380/Колектив гранітно-лабрадорної фабрики при Волин-
ському окружному комітеті  боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинсь-
кого округу/1926 р./1 спр.

202/ф. Р-381/Колектив з експлуатації пташиних боєн при Волинсь-
кому окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського 
округу/1925–1926 рр./11 спр.

203/ф. Р-382/Колектив “М’ясопродукт” при Волинському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1925–
1926 рр./26 спр.

204/ф. Р-385/Оббивно-меблева фабрика при Волинському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1928–
1930 рр./48 спр.

205/ф. Р-387/Новоград-Волинський торговельно-виробничий колек-
тив при Волинському окружному комітеті боротьби з безробіттям, 
м. Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Волинського ок-
ругу/1925–1928 рр./58 спр.

206/ф. Р-389/Колектив будівельників при Волинському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Новоград-Волинський Новоград-
Волинського району Волинського округу/1925–1927 рр./44 спр.

207/ф. Р-390/Коростишівський торговельний колектив при Волинсь-
кому окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Коростишів Ко-
ростишівського району Волинського округу/1925–1926 рр./10 спр.

208/ф. Р-392/Колектив комісійного магазину у м. Радомишлі при 
Волинському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Радомишль 
Радомишльського району Волинського округу/1924–1928 рр./141 спр.

209/ф. Р-393/Колектив кравців у м. Радомишлі при Волинському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Радомишль Радомишль-
ського району Волинського округу/1924–1927 рр./18 спр.

210/ф. Р-394/Колектив заводу мінеральних вод при Коростенському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Коростень Коростенського 
округу/1925–1930 рр./8 спр.

211/ф. Р-395/Колектив швеців при Коростенському окружному комі-
теті боротьби з безробіттям, м. Коростень Коростенського округу/1925–
1930 рр./14 спр.

212/ф. Р-396/Колектив кравців при Коростенському окружному ко-
мітеті боротьби з безробіттям, м. Коростень Коростенського округу/1925–
1930 рр./28 спр.

213/ф. Р-397/Колектив з виготовлення кульків при Коростенському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Коростень Коростенського 
округу/1929–1930 рр./25 спр.
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214/ф. Р-398/Колектив Малинського бюро доручень при Коростен-
ському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Коростень Корос-
тенського округу.

215/ф. Р-399/Колектив пральні при Коростенському окружному комі-
теті боротьби з безробіттям, м. Коростень Коростенського округу/1928–
1930 рр./12 спр.

216/ф. Р-400/Коростенський торговельний колектив при Коростен-
ському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Коростень Корос-
тенського округу/1927–1930 рр./46 спр.

217/ф. Р-404/Колектив лісового складу при Волинському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир Волинського округу/1925–
1927 рр./32 спр.

218/ф. Р-410/Новоград-Волинська педагогічна школа, м. Новоград-
Волинський Волинського округу/1921–1924 рр./2 спр.

219/ф. Р-411/Новоград-Волинські трирічні педагогічні курси, м. Но-
воград-Волинський Волинського округу.

220/ф. Р-418/8,5-місячні землевпорядні курси при Житомирському 
землевпорядному технікумі, м. Житомир Волинського округу/1925–
1926 рр./71 спр.

221/ф. Р-419/Дванадцятимісячні землевпорядні курси при Житомир-
ському землевпорядному технікумі, м. Житомир Волинського округу/1922–
1925 рр./200 спр.

222/ф. Р-422/Третя шосейна дільниця Українського управління міс-
цевого транспорту, м. Житомир Волинського округу.

223/ф. Р-428/Новоград-Волинський пункт Волинської контори Укра-
їнського шкіряного тресту, м. Новоград-Волинський Волинської губер-
нії/1922–1923 рр./7 спр.

224/ф. Р-429/Ізяславський пункт Волинської контори Українського 
шкіряного тресту, м. Ізяслав Волинської губернії.

225/ф. Р-430/полонський пункт Волинської контори Українського 
шкіряного тресту, м. полонне Волинської губернії.

226/ф. Р-450/Місцевий комітет Житомирської філії Всеукраїнського 
акціонерного товариства торгівлі “Вакот”, м. Житомир Волинського ок-
ругу/1925–1929 рр./46 спр.

227/ф. Р-453/Житомирська товарна база Всеукраїнської спілки спо-
живчих кооперативних організацій, м. Житомир Волинського округу.

228/ф. Р-459/Радомишльська районна спілка сільськогосподарських 
тваринницьких виробничих кооперативних товариств, м. Радомишль Во-
линського округу/1930–1932 рр./76 спр.

229/ф. Р-462/Волинська науково-технічна секція при Волинському 
окружному комітеті профспілки сільськогосподарських та лісових праців-
ників, м. Житомир Волинського округу.

230/ф. Р-464/Коростенська науково-технічна секція Коростенської 
окружної спілки сільськогосподарських і лісових працівників, м. Коростень 
Коростенського округу/1924–1930 рр./52 спр.

231/ф. Р-467/Новоград-Волинський груповий комітет профспілки 
працівників землі і лісу, м. Новоград-Волинський Новоград-Волинського 
району Житомирського округу.
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232/ф. Р-468/Волинська науково-технічна секція при Волинському 
губернському відділі профспілки працівників землі і лісу, м. Житомир 
Волинської губернії.

233/ф. Р-471/Коднянський районний комітет профспілки працівників 
землі і лісу, м. Кодня Іванківського району Житомирського округу/1925 р./
22 спр.

234/ф. Р-473/Робітничий комітет по збиранню лікарських рослин при 
Волинському губернському комітеті боротьби з безробіттям, м. Житомир 
Волинської губернії/1925 р./6 спр.

235/ф. Р-474/Янушевицький сільський робітничий комітет профс-
пілки працівників землі і лісу, с. Янушевичі Троянівського району Волинсь-
кого округу/1926–1927 рр./7 спр.

236/ф. Р-475/Робітничий комітет радянського господарства дитячого 
будинку № 3, м. Житомир.

237/ф. Р-479/Мархлевський районний комітет профспілки праців-
ників землі і лісу, м. Мархлевськ Волинського округу.

238/ф. Р-485/Житомирська професійно-технічна школа при проф-
спілці гірничих працівників, м. Житомир. 

239/ф. Р-486/Волинський губернський торговельно-заготівельний 
відділ при Волгубмісцгоспі, м. Житомир Волинської губернії.

240/ф. Р-496/Житомирське проектно-розвідувальне бюро, м. Жито-
мир/1932–1934 рр./24 спр.

241/ф. Р-501/Житомирська продуктивно-кооперативна ковбасна ар-
тіль “Дружба”, м. Житомир.

242/ф. Р-504/Міжрайонне торговельне об’єднання кооперації ін-
валідів “Межторг” при Волинській кооперативній спілці інвалідів, 
м. Житомир.

243/ф. Р-506/Міжрайонне галузеве об’єднання “пищевкус” і 
сільськогосподарської промисловості системи Волинської районної спілки 
кооперативного об’єднання інвалідів Волинського і Коростенського 
округів.

244/ф. Р-509/Житомирська продуктивно-кооперативна артіль “Вет-
чина”, м. Житомир/1926–1930 рр./12 спр.

245/ф. Р-510/Житомирська продуктивно-кооперативна артіль з виро-
бництва крохмалю “Червоний крохмальник”, м. Житомир/1929–1930 рр./
14 спр.

246/ф. Р-511/Житомирська професійно-кооперативна артіль з вироб-
ництва оцету і меду “Уксмедкооп” м. Житомир/1928 р./1 спр.

247/ф. Р-520/Житомирська трудова кооперативно-інвалідна артіль 
для обслуговування готелів та заїжджих дворів “Красная звезда”, м.  Жито-
мир/1930–1931 рр./1 спр.

248/ф. Р-521/Житомирська артіль інвалідів “спартак” Житомирсь-
кого харчового комбінату “Більшовик”, м. Житомир. 

249/ф. Р-522/Житомирська артіль інвалідів “Красный май” Жито-
мирського харчокомбінату “Большевик”, м. Житомир.

250/ф. Р-523/Житомирська ковбасно-виробнича артіль “слава”, 
м. Житомир/1927–1930 рр./3 спр.
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251/ф. Р-524/Житомирська артіль інвалідів з виробництва ковбаси 
“Большевик”, м. Житомир/1930–1931 рр./4 спр.

252/ф. Р-525/Житомирська артіль інвалідів “пробуждение” Жито-
мирського харчокомбінату “Більшовик”, м. Житомир. 

253/ф. Р-526/Житомирська артіль інвалідів “Фрукооппродукт”, 
м. Житомир.

254/ф. Р-528/Житомирське кооперативне товариство інвалідів “Дру-
жба”, м. Житомир.

255/ф. Р-530/Житомирська продуктивно-кооперативна артіль “плод-
винкооп”, м. Житомир Волинського округу.

256/ф. Р-535/Житомирський торговельно-заготівельний пункт Київ-
ського районного торговельного відділення Управління державними риб-
нопромисловими підприємствами, м. Житомир. 

257/ф. Р-536/Коростенський торговельно-заготівельний пункт Київ-
ського районного торговельного відділення Управління рибно-промисло-
вими підприємствами, м. Коростень. 

258/ф. Р-537/Житомирський районний груповий комітет профспілки 
працівників цементно-керамічної промисловості, м. Житомир/1930–1932 рр./
117 спр.

259/ф. Р-538/Житомирське збуто-кооперативне товариство інвалідів 
“помощь”, м. Житомир. 

260/ф. Р-545/Місцевий комітет при Волинському губернському уп-
равлінні селянськими будинками, м. Житомир/1924 р./1 спр.

261/ф. Р-546/Місцевий комітет при Волинському окружному уп-
равлінні селянськими будинками, м. Житомир Волинського округу/1924–
1927 рр./7 спр.

262/ф. Р-549/Коростишівський волосний відділ народної освіти, 
м. Коростишів Радомишльського повіту Київської губернії/1919–1921 рр./
3 спр.

263/ф. Р-550/Коростишівський волосний земельний відділ, м. Коро-
стишів Радомишльського повіту Київської губернії/1919–1921 рр./35 спр.

264/ф. Р-551/Коростишівський волосний відділ незаможних селян, 
м. Коростишів Радомишльського повіту Київської губернії/1920 р./2 спр.

265/ф. Р-552/Коростишівський волосний військовий комісаріат, м. Ко-
ростишів Радомишльського повіту Київської губернії/1920–1921 рр./7 спр.

266/ф. Р-553/Облітківський волосний військовий відділ, с. Обліпки 
Радомишльського повіту Київської губернії.

267/ф. Р-555/Коростишівський районний секретаріат професійних 
спілок, м. Коростишів Волинського округу/1924–1926 рр./17 спр.

268/ф. Р-560/Житомирське міжрайонне відділення Київського обла-
сного відділу постачання товариства сприяння обороні, м. Житомир Київсь-
кої області.

269/ф. Р-561/Житомирська каса страхування членів кооперативів 
інвалідів і взаємодопомоги “Інстрахкаса”, м. Житомир.

270/ф. Р-562/сільськогосподарська артіль “Червоний переможець” 
Таращанської сільради Новоград-Волинського району Волинського ок-
ругу/1930–1933 рр./42 спр.
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271/ф. Р-564/старосільське сільськогосподарське товариство, с. ста-
росілля Іванківського району Волинського округу/1923–1925 рр./14 спр.

272/ф. Р-573/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі і лісу Березівського лісництва. 

273/ф. Р-575/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі і лісу Буймерівського лісництва, с. Буймер Радомишльського повіту 
Київської губернії.

274/ф. Р-576/Контора начальника робіт Житомирського вирубного 
промислу, м. Житомир. 

275/ф. Р-586/Житомирська цвяхо-шкворнева майстерня Житомирсь-
кого міського комітету допомоги демобілізованим червоноармійцям і 
інвалідам війни, м. Житомир/1931–1932 рр./14 спр.

276/ф. Р-588/Житомирська районна каса взаємного страхування і 
взаємної допомоги кустарям, м. Житомир/1930–1934 рр./106 спр.

277/ф. Р-596/правління житлового кооперативу ім. профінтерну, 
м. Житомир Волинського округу.

278/ф. Р-597/Вересівське сільськогосподарське виробниче товарис-
тво, с. Вереси Житомирської приміської зони.

279/ф. Р-598/Гадзинське сільськогосподарське виробниче товарис-
тво, с. Гадзинка Житомирської приміської зони/1930–1931 рр./8 спр.

280/ф. Р-602/Радомишльський закритий військовий кооператив, м. Ра-
домишль Київської області/1932–1933 рр./18 спр.

281/ф. Р-603/Альбінівське селищно-виробниче товариство, с. Альбі-
нівка Житомирської приміської зони/1930–1931 рр./15 спр.

282/ф. Р-604/Вацківське селищно-виробниче товариство, с. Вацків Жи-
томирської приміської зони.

283/ф. Р-605/станишівське селищно-виробниче товариство, с. ста-
нишівка Житомирської приміської зони.

284/ф. Р-606/левківське селищно-виробниче товариство, с. левків 
левківського району Волинського округу/1930–1931 р./9 спр.

285/ф. Р-607/Кам’янське селищно-виробниче товариство, с. Кам’янка 
Житомирської приміської зони. 

286/ф. Р-608/пісківське селищно-виробниче товариство, с. піски Жи-
томирської приміської зони/1930–1931 рр./32 спр.

287/ф. Р-609/Крошенське селищно-виробниче товариство, с. Крошня 
Житомирської приміської зони/1930–1931 рр./28 спр.

288/ф. Р-611/Харчовий комбінат при Житомирському міському то-
варистві “помощь”, м. Житомир. 

289/ф. Р-613/Житомирська міжрайонна спілка селищно-виробничих 
товариств технічно-інтенсивних культур “Райсадогородсоюз”, м. Житомир.

290/ф. Р-616/Осередок “Друзья детей” інвалідної кооперації при 
міському відділі соціального забезпечення, м. Житомир/1925–1930 рр./
64 спр.

291/ф. Р-617/Житомирське кооперативно-виробниче збутове товарис-
тво інвалідів “Рух”, м. Житомир/1927–1930 рр./8 спр.

292/ф. Р-619/Голіївське селищно-виробниче товариство, с. Голіївка 
Житомирської приміської зони.
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293/ф. Р-621/ляхівецьке сільськогосподарське кредитно-кооперати-
вне товариство, с. ляхівці Троянівського району/1925–1929 рр./6 спр.

294/ф. Р-624/Кравецько-гудзикова майстерня при Житомирському 
міському товаристві “помощь”, м. Житомир.

295/ф. Р-625/Барашівське селищно-виробниче товариство, с. Бараші 
Барашівського району Волинського округу.

296/ф. Р-626/Янушевицьке селищно-виробниче товариство, с. Яну-
шевичі Житомирської приміської зони/1930–1931 рр./4 спр.

297/ф. Р-627/Житомирська районна сільськогосподарська коопера-
тивна спілка, м. Житомир. 

298/ф. Р-628/Житомирський міський комітет товариства оздоров-
лення праці і побуту, м. Житомир.

299/ф. Р-630/Кооперативно-рахівничі курси при Волинській губерн-
ській спілці кооперативів, м. Житомир Волинської губернії.

300/ф. Р-632/Житомирський міський комітет допомоги демобілізо-
ваним червоноармійцям, м. Житомир. 

301/ф. Р-635/Фасувальна фабрика Житомирського міського комітету 
допомоги демобілізованим червоноармійцям і інвалідам війни, м. Жито-
мир/1930–1931 рр./34 спр.

302/ф. Р-639/Житомирська 2-га єдина трудова школа, м. Житомир/1918–
1922 рр./11 спр.

303/ф. Р-641/Житомирська третя хіміко-технічна професійна школа 
керамічного профілю ім. 44-ї дивізії, м. Житомир.

304/ф. Р-642/Житомирська індустріальна професійно-технічна школа, 
м. Житомир. 

305/ф. Р-644/правління Житомирського лісового закритого коопера-
тиву, м. Житомир. 

306/ф. Р-646/Робітничий комітет Корабельного лісництва, хут. Бон-
дарці Волинського округу/1924–1927 рр./21 спр.

307/ф. Р-648/Волинська філія спілки сільських письменників “плуг”, 
м. Житомир/1924–1925 рр./4 спр.

308/ф. Р-651/Житомирська 10-а єдина трудова школа першого і дру-
гого ступенів навчання, м. Житомир/1919–1920 рр./1 спр.

309/ф. Р-655/Колгосп ім. леніна, с. Іскорость Коростенського ра-
йону/1928–1932 рр./85 спр.

310/ф. Р-656/Велико-Тартакський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Великий Тартак Коднянського району.

311/ф. Р-657/Велико-Тартакська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Великий Тартак Коднянського району.

312/ф. Р-663/Народний суд 8-ї дільниці Коростенського судового 
округу.

313/ф. Р-665/Коростенська повітова робітничо-селянська міліція, 
м. Коростень Волинської губернії.

314/ф. Р-669/Коростенське повітове статистичне бюро, м. Коростень 
Волинської губернії.

315/ф. Р-674/Народний суд 12-ї дільниці Коростенського судового ок-
ругу, м. Коростень.
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316/ф. Р-676/Малинський волосний земельний відділ, м. Малин. 
317/ф. Р-694/Городницький державний фарфоровий завод, м. Город-

ниця Городницького району Коростенського округу.
318/ф. Р-696/Місцевий комітет при Волинській губернській спілці 

кооперативів, м. Житомир Волинської губернії/1920–1922 рр./20 спр.
319/ф. Р-697/Коростенська окружна комісія з чистки радянського 

апарату, м. Коростень Коростенського округу.
320/ф. Р-699/Кожухівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Кожухівка Народицького району Коростенського округу/1923 р./3 спр.
321/ф. Р-700/Олексіївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Олексіївка Народицького району Коростенського округу/1923 р./1 спр.
322/ф. Р-701/Дубрівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Дубрівка Базарського району Коростенського округу.
323/ф. Р-710/Немирівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Немирівка словечанського району Корос-
тенського округу.

324/ф. Р-711/Карпилівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Карпилівка Городницького району Коростенського округу/1928 р./2 спр.

325/ф. Р-712/лозницький сільський комітет незаможних селян, с. лоз-
ниця Народицького району Коростенського округу/1925 р./1 спр.

326/ф. Р-726/Черняхівська державна заготівельна контора, м. Черня-
хів Житомирського повіту Волинської губернії.

327/ф. Р-753/Високоукраїнський робітничий факультет Житомир-
ського сільськогосподарського інституту технічних культур, с. Високе 
Черняхівського району Волинського округу/1933–1934 рр./50 спр.

328/ф. Р-755/Курси відповідальних працівників при Могилів-
подільському гірничому технікумі/1932 р./2 спр.

329/ф. Р-756/Курси червоних директорів при Могилів-подільському 
гірничому технікумі. 

330/ф. Р-759/Інспекторська група Української контори сільськогос-
подарського кооперативно-колгоспного банку у Волинському окрузі, м. Жи-
томир/1930 р./16 спр.

331/ф. Р-761/Житомирський відділ робочого постачання при лісо-
промисловому господарстві, м. Житомир Київської області.

332/ф. Р-762/Житомирське відділення державного експорту Київсь-
кого обласного бюро “стандартизація”, м. Житомир Київської області.

333/ф. Р-769/Волинська окружна комісія з чистки радянського апарату, 
м. Житомир Волинського округу.

334/ф. Р-770/Ушомирський районний відділ народної освіти вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, м. Ушомир Коростенського округу.

335/ф. Р-772/Ново-Вороб’ївський волосний земельний відділ, с. Нові 
Вороб’ї Овруцького повіту Волинської губернії.

336/ф. Р-774/покалівський волосний комітет незаможних селян, 
с. покалів Овруцького повіту Волинської губернії/1921 р./1 спр.

337/ф. Р-775/Миропільське районне податкове бюро, м. Миропіль 
Волинського округу.
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338/ф. Р-776/Всеукраїнські курси з підготовки голів національних 
польських сільських рад/1938 р./7 спр.

339/ф. Р-777/Коровинецьке районне податкове бюро, с. Коровинці 
Озадівської волості Житомирського повіту Волинської губернії.

340/ф. Р-780/Коростенське відділення державного банку, м. Коро-
стень. 

341/ф. Р-782/Чоповицький волосний відділ комунального госпо-
дарства, м. Чоповичі Радомишльського повіту Київської губернії.

342/ф. Р-783/Володарський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і черворноармійських депутатів, м. Володарськ-
Волинський Волинського округу 1924 р./4 спр.

343/ф. Р-784/Ксаверівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Ксаверів Базарського району Коростенського округу.

344/ф. Р-785/Коростенська районна експертна комісія, м. Коростень 
Коростенського округу/1924 р./1 спр.

345/ф. Р-786/Базарська волосна комісія допомоги голодуючим, 
с. Базар Овруцького повіту Волинської губернії.

346/ф. Р-789 Купечівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Купеч Коростенського району.

347/ф. Р-790/Воронівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ворона Іскоростенської волості Овруцького 
повіту Волинської губернії.

348/ф. Р-791/Чигирівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чигирі Коростенського району.

349/ф. Р-792/Веселівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Веселівка Ушомирського району Корос-
тенського округу.

350/ф. Р-795/Мошнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мошниця Городницького району Корос-
тенського округу.

351/ф. Р-796/Шатрищенська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Шатрище Коростенського району, 
Волинської губернії.

352/ф. Р-798/Рутвянська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Рутвянка Малинського району.

353/ф. Р-801/савлукський сільський комітет незаможних селян, с. са-
влуки Овруцького повіту Волинської губернії.

354/ф. Р-802/пашинський сільський комітет незаможних селян, 
с. пашини Коростенського району/1924 р./1 спр.

355/ф. Р-803/старошарненський сільський комітет взаємної допомо-
ги, с. старе Шарне Коростенського округу/1924–1925 рр./2 спр.

356/ф. Р-804/солов’ївський сільський комітет незаможних селян, 
с. солов’ї лугинського району Коростенського округу/1924 р./1 спр.

357/ф. Р-806/Остапівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Остапи лугинського району Коростенського округу.

358/ф. Р-807/Войняківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Войняки лугинського району Коростенського округу/1925 р./1 спр.
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359/ф. Р-808/Кожухівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Кожухівка лугинського району Коростенського округу/1923 р./ 1 спр.

360/ф. Р-809/Житомирська районна контора Всеукраїнської сільсь-
когосподарської кооперації “Укрсількоопцентр”, м. Житомир.

361/ф. Р-814/Житомирська міжрайонна філія Всеукраїнського об’єд-
нання м’ясної промисловості “Укрм’ясо”, м. Житомир.

362/ф. Р-815/Житомирська артіль “Червоний текстильник”, м. Жито-
мир.

363/ф. Р-820/Радянське господарство Житомирських медичних зак-
ладів, м. Черняхів. 

364/ф. Р-821/Черняхівський районний адміністративний відділ, 
м. Черняхів. 

365/ф. Р-822/Черняхівський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черняхів Жито-
мирського повіту Волинської губернії.

366/ф. Р-823/Бежівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бежів Житомирського 
повіту Волинської губернії/1923 р./1 спр.

367/ф. Р-825/Черняхівський районний суд, м. Черняхів Волинського 
округу.

368/ф. Р-826/Житомирський міський відділ внутрішньої торгівлі, 
м. Житомир Київської області.

369/ф. Р-828/Малинський волосний відділ народної освіти, м. Малин 
Радомишльського повіту Київської губернії.

370/ф. Р-831/лугинський волосний податковий інспектор, м. лугини 
Овруцького повіту Волинської губернії.

371/ф. Р-832/лугинське волосне земельне управління, м. лугини Ов-
руцького повіту Волинської губернії.

372/ф. Р-835/Коростенська окружна спілка кустарно-промислових та 
кредитних кооперативів, м. Коростень Коростенського округу.

373/ф. Р-836/Коростенське окружне бюро товариства “спартак”, 
м. Коростень Коростенського округу/1923 р./1 спр.

374/ф. Р-837/Коростенський районний відділ місцевого комуналь-
ного господарства виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Коростень Коростенського округу Во-
линської губернії.

375/ф. Р-838/Яблунецьке скотарсько-молочарське товариство, с. Яб-
лунець Барашівської волості Житомирського повіту Волинської губернії/
1925 р./1 спр.

376/ф. Р-839/Дивлинське скотарсько-молочарське товариство, с. Див-
лин Білокоровицької волості Овруцького повітуВолинської губернії.

377/ф. Р-841/Базарське лісництво, м. Базар/1926–1927 рр./1 спр.
378/ф. Р-843/Ушомирська районна каса соціального страхування, 

м. Ушомир Коростенського округу.
379/ф. Р-844/Краївщинська сільська каса взаємної допомоги, с. Кра-

ївщина Кутузовської волості Житомирського повіту Волинської губер-
нії/1924–1925 рр./1 спр.
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380/ф. Р-845/Барашівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Барашівка Житомирського повіту Волинської губернії/1921–1922 рр./
9 спр.

381/ф. Р-848/Ровбенська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ровба Христинівської волості Овруцького 
повіту Волинської губернії/1921 р./3 спр.

382/ф. Р-849/Дублянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дублянка Миропільської волості Новоград-
Волинського повіту Волинської губернії.

383/ф. Р-850/Кованківська хата-читальня, с. Кованка словечанського 
району Коростенського округу.

384/ф. Р-851/Білківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Білка Барашівського району Волинської 
губернії.

385/ф. Р-852/леонівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. леонівка лугинського району Волинської 
губернії.

386/ф. Р-857/Баранівський районний фінансовий відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Баранівка Баранівського району Волинського округу.

387/ф. Р-859/Баранівський районний земельний відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Баранівка Баранівського району Волинського округу.

388/ф. Р-860/Клуб при Житомирському відділі місцевого комунального 
господарства, м. Житомир/1923–1930 рр./82 спр.

389/ф. Р-864/сільськогосподарська артіль ім. леніна, с. Киянка Но-
воград-Волинського району Волинської губернії.

390/ф. Р-866/Гуменницька сільська спілка споживчих товариств, 
с. Гуменники Коростишівського району Волинської губернії/1923–1924 рр./
2 спр.

391/ф. Р-867/Шахворостівське сільське споживче товариство, с. Шах-
воростівка Коростишівського району Волинської губернії/1935 р./11 спр.

392/ф. Р-873/словечанський народний суд, м. словечно словечан-
ського району Коростенського округу.

393/ф. Р-874/Красилівська сільська Рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Красилівка словечанського району Ко-
ростенського округу.

394/ф. Р-877/Красносільська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Красносілка словечанського району Коро-
стенського округу.

395/ф. Р-881/Баранівський районний відділ народної освіти вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, м. Баранівка Волинського округу. 

396/ф. Р-887/Городницький районний земельний відділ виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Городниця Городницького району Житомирського округу.

397/ф. Р-890/Городницький пункт соціального страхування, с. Горо-
дниця.
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398/ф. Р-891/Баранівський районний фінансовий інспектор, м. Бара-
нівка Баранівського району Волинського округу.

399/ф. Р-893/Баранівське районне статистичне бюро, м. Баранівка 
Баранівського району Волинського округу.

400/ф. Р-901/Чоповицька районна судово-земельна комісія, м. Чопо-
вичі Коростенського округу.

401/ф. Р-904/Малинський осередок “Друг детей” при спілці шкіря-
ників, м. Малин Коростенського округу/1924 р./16 спр.

402/ф. Р-905/Малинська комісія “Друг детей”, м. Малин Коростен-
ського округу/1924–1925 рр./7 спр.

403/ф. Р-906/Малинський районний селянський будинок, м. Малин 
Коростенського округу/1924–1925 рр./8 спр.

404/ф. Р-910/Малинське кустарно-промислове товариство з вироб-
ництва гнутих меблів, м. Малин/1924–1925 рр./4 спр.

405/ф. Р-912/Малинське районне статистичне бюро, м. Малин Ма-
линського району Коростенського округу.

406/ф. Р-913/Радомишльська професійна спілка працівників кому-
нального господарства, м. Радомишль/1923 р./4 спр.

407/ф. Р-917/Малинський робітничий кооператив, м. Малин/1924 р./
2 спр.

408/ф. Р-920/потіївська районна судово-земельна комісія, с. потіївка 
потіївського району.

409/ф. Р-924/Басківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Баски лугинського району Коростенського 
округу.

410/ф. Р-929/Руднєвигранська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рудня-Вигранка лугинського району.

411/ф. Р-930/Руднєвигранське сільське товариство взаємної допомоги, 
с. Рудня-Вигранка лугинського району/1929–1930 рр./7 спр.

412/ф. Р-931/Руднєвигранський сільський комітет незаможних селян, 
с. Рудня-Вигранка лугинського району.

413/ф. Р-935/Улянівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Улянівка Миропільської волості Новоград-Волинського повіту Волинсь-
кої губернії/1926 р./1 спр.

414/ф. Р-936/Улянівське сільське товариство взаємної допомоги, 
с. Улянівка Миропільської волості Новоград-Волинського повіту Волин-
ської губернії.

415/ф. Р-937/лугинське районне статистичне бюро, м. лугини лугин-
ського району Коростенського округу/1926 р./5 спр.

416/ф. Р-942/лугинське сільське товариство взаємної допомоги, 
м. лугини лугинського району Коростенського округу.

417/ф. Р-943/лугинський сільський комітет незаможних селян, 
м. лугини лугинського району.

418/ф. Р-944/лугинський агент державного страхування, м. лугини.
419/ф. Р-945/лугинський районний відділ соціального забезпечення 

виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. лугини лугинського району Коростенського округу/1927–
1928 рр./16 спр.
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420/ф. Р-947/Бовсунівське сільське товариство взаємодопомоги, 
с. Бовсуни лугинського району Коростенського округу/1925–1930 рр./
17 спр.

421/ф. Р-953/Гладковицька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гладковичі Народицького району Корос-
тенського округу.

422/ф. Р-956/Дороганська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дорогань Рогачівської волості Новоград-
Волинського повіту Волинської губернії.

423/ф. Р-963/Чоповицький районний фінансовий інспектор, м. Чопо-
вичі Коростенського округу.

424/ф. Р-964/Фінансовий інспектор 2-ї дільниці Радомишльського 
повіту, м. Радомишль.

425/ф. Р-968/Рихальське скотарсько-молочарське товариство, с. Ри-
хальськ Ємільчинського району Коростенського округу/1929 р./1 спр.

426/ф. Р-969/пулинська скотарсько-молочарська спілка “Молочар-
спілка”, м. пулин.

427/ф. Р-972/смолдирівський сільський комітет незаможних селян, 
с. смолдирів Баранівського району Волинського округу.

428/ф. Р-975/смолдирівське меліоративне товариство, с. смолдирів/
1925 р./2 спр.

429/ф. Р-978/Баранівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Баранівка Баранівського району Житомир-
ського округу.

430/ф. Р-980/свинобицький сільський комітет незаможних селян, 
с. свинобичі Баранівського району Волинського округу/1925 р./1 спр.

431/ф. Р-981/свинобицьке сільське товариство взаємної допомоги, 
с. свинобичі Баранівського району Волинського округу.

432/ф. Р-986/Дранецько-Хатківська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Дранецькі Хатки Чуднівського 
району/1923–1927 рр./5 спр.

433/ф. Р-987/Радулинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Радулин Баранівського району/1927 р./
1 спр.

434/ф. Р-988/Дібрівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Дібровка Баранівського району.

435/ф. Р-989/Жовтенська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Жовте Баранівського району.

436/ф. Р-990/Жарівське сільське споживче товариство, с. Жари 
Баранівського району/1924 р./1 спр.

437/ф. Р-994/Миропільська паперова фабрика, с. Миропіль/1926–
1927 рр./1 спр.

438/ф. Р-995/Туровська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Турова Баранівського району.

439/ф. Р-996/Уварівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Уварівка Ємільчинського району.

440/ф. Р-997/Яблунівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Яблунівка Баранівського району.
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441/ф. Р-998/Радулинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Радулино Баранівського району.

442/ф. Р-1005/Можарівське сільське товариство взаємодопомоги, 
с. Можари словечанського району Коростенського округу.

443/ф. Р-1007/заболотський сільський комітет незаможних селян, 
с. заболоть словечанського району Коростенського округу/1925–1927 рр./
3 спр.

444/ф. Р-1010/Возницька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Возничі словечанського району Корос-
тенського округу.

445/ф. Р-1013/Городницький місцевий комітет професійної спілки 
радянських торговельних працівників, м. Городниця/1924–1925 рр./6 спр.

446/ф. Р-1017/середньоруднянський сільський комітет незаможних 
селян, с. середня Рудня словечанського району Коростенського округу/
1925 р./6 спр.

447/ф. Р-1018/листвинська сільська рада робітничих, селянських 
червоноармійських депутатів, с. листвин Овруцького району.

448/ф. Р-1019/сербівський волосний комітет взаємної допомоги, 
с. серби Новоград-Волинського повіту.

449/ф. Р-1023/Романівський районний земельний відділ виконкому 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Романів 
Волинського округу/1924 р./2 спр.

450/ф. Р-1025/Мархлевська судова інспекція, м. Мархлевськ. 
451/ф. Р-1033/Жовтобрідська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Жовтий Брід Мархлевського району.
452/ф. Р-1034/Генріхівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Генріхівка Мархлевського району.
453/ф. Р-1036/Дерманська сільська рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів, с. Дерманка Мархлевського району.
454/ф. Р-1046/Грузливецька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Грузливець Мархлевського району.
455/ф. Р-1049/Мархлевське споживче кооперативне товариство, 

м. Мархлевськ. 
456/ф. Р-1051/Мархлевська ліквідаційна комісія, м. Мархлевськ. 
457/ф. Р-1052/Мархлевський заготівельний відділ, м. Мархлевськ. 
458/ф. Р-1059/Руднянська сільська рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів, с. Рудня Мархлевського району.
459/ф. Р-1060/Мархлевська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Мархлевськ Мархлевського району.
460/ф. Р-1063/Мархлевський районний відділ запису актів громадян-

ського стану, м. Мархлевськ Волинського округу.
461/ф. Р-1064/селянське товариство взаємної допомоги Мархлев-

ського району, м. Мархлевськ Волинського округу/1928–1931 р./34 спр.
462/ф. Р-1065/Шереметівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шереметів Мархлевського району Волин-
ського округу.
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463/ф. Р-1066/Мархлевський районний місцевий комітет профспілки 
працівників державних установ, м. Мархлевськ Волинського округу/1931–
1934 рр./7 спр.

464/ф. Р-1067/Мархлевський районний плановий відділ виконкому 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Мархлевськ 
Волинського округу.

465/ф. Р-1070/Ольшанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ольшанка Мархлевського району. 

466/ф. Р-1071/Житомирська районна контора державного страхування, 
м. Житомир.

467/ф. Р-1073/Коростишівська торговельна база Житомирської окру-
жної спілки споживчих кооперативних товариств, м. Коростишів. 

468/ф. Р-1074/слобідське сільське споживче товариство, с. слобідка 
Коростишівського району/1921–1925 рр./58 спр.

469/ф. Р-1075/Іванківське сільське споживче товариство, с. Іванків Ко-
ростишівського району.

470/ф. Р-1076/Калинівське сільське споживче товариство Корости-
шівського району/1925 р./2 спр.

471/ф. Р-1077/Туровецьке сільське споживче товариство, с. Туровець 
Коростишівського району/1930–1935 рр./8 спр.

472/ф. Р-1078/Грубське сільське споживче товариство, с. Грубське Ко-
ростишівського району.

473/ф. Р-1079/Руднєграбівське сільське споживче товариство, с. Ру-
дня Грабівка Коростишівського району/1933–1935 рр./35 спр.

474/ф. Р-1080/Щигліївське сільське споживче товариство, с. Щиглі-
ївка Коростишівського району/1934–1935 рр./8 спр.

475/ф. Р-1082/Житомирський будинок відпочинку ім. Цюрупи, 
с. псище левківського району.

476/ф. Р-1086/Народний суд 8-ї дільниці Житомирського округу.
477/ф. Р-1090/Народний суд 10-ї та 11-ї дільниць Волинського судо-

вого округу, м. полонне полонського повіту Волинської губернії.
478/ф. Р-1091/Народний суд 11-ї дільниці Коростенського судового 

округу.
479/ф. Р-1097/Робітничий факультет Харківського автошляхового ін-

ституту при Житомирському шляховому технікумі, м. Житомир/1931–
1932 рр./72 спр.

480/ф. Р-1098/Житомирське обласне відділення українського ін-
ституту масової заочної освіти партійного активу при ЦК Кп(б)У, 
м. Житомир/1937–1938 рр./17 спр.

481/ф. Р-1099/Житомирська професійна спілка працівників лісу і 
сплаву, м. Житомир.

482/ф. Р-1104/Житомирський гірничо-паливний технікум, м. Житомир.
483/ф. Р-1113/земельно-технічний відділ Волинської губернії, м. Жи-

томир Волинської губернії/1919–1928 рр./13 спр.
484/ф. Р-1115/Житомирська 11-а трудова школа 1-го ступеню нав-

чання, м. Житомир. 
485/ф. Р-1116/Волинська губернська спілка споживчих товариств, 

м. Житомир Волинської губернії.
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486/ф. Р-1117/Агент державного страхування лугинської дільниці 
Коростенського округу.

487/ф. Р-1146/Малинський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Малин Радомишль-
ського повіту Київської губернії.

488/ф. Р-1747/Адміністративний відділ Овруцької районної спожив-
чої спілки, м. Овруч Овруцького районуі Коростенського округу.

489/ф. Р-1757/Олевська районна споживча спілка, с. Олевськ Олев-
ського району Коростенського округу.

490/ф. Р-1771/Новаківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Новаки Коростенського округу.

491/ф. Р-1868/скуратівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. скурати Малинського району.

492/ф. Р-1877/Чоповицька районна міліція, м. Чоповичі Коростен-
ського округу.

493/ф. Р-2086/Могильнянський сільський комітет незаможних селян, 
с. Могильня Коростенського району Коростенського округу.

відділ Да Житомирської області в м. Бердичеві

1924  р. створено Бердичівське окружне архівне управління. з 1930 р. – 
місцеве архівне управління, з 1932 р. – Бердичівський державний історичний 
архів, підпорядкований Вінницькому обласному архівному управлінню, а 
з вересня 1937 р. зі створенням Житомирської області – Житомирському 
обласному архівному управлінню.

з 1 вересня 1939 р. архів перейшов у підпорядкування Відділу держар-
хівів УНКВс по Житомирській області. 1940 р. архів реорганізовано у 
філіал Житомирського обласного історичного архіву, з 1941 р. – філіал ДА 
Житомирської області.

Напередодні Другої світової війни філіал розміщувався у двох 
будівлях (загальною площею 400 кв. м.) на території історико-культурного 
заповідника. На 1 січня 1941 р. у філіалі зберігалося 1192 фонди на 303909 
справ за 1806–1939 рр.
Липень 1944 – березень 1945 р. Акти про воєнні збитки філіалу Житомирсь-

кого облдержархіву в м. Бердичеві (зазначені хронологічні межі 
документів – 1806–1939, довоєнна кількість фондів – 1192 і од. зб. – 
303909, кількість знищених в роки війни фондів – 67 і од. зб. – 1920 за 
1900–1939 рр., кількість збережених фондів – 1125, од. зб. – 301989)– 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2708, арк. 62; спр. 2709, арк. 70;

25 січня – 6 лютого 1946 р. списки втрачених справ (форма 2) по філіалу 
Житомирського облдержархіву в м. Бердичеві (вказані номери фондів, 
їх повна назва, номери справ, назви втрачених справ, хронологічні 
межі документів, кількість аркушів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 160, арк. 3–213;

18 вересня 1946 р. Опис справ філіалу Житомирського облдержархіву в 
м. Бердичеві, втрачених в період тимчасової окупації 1941–1944 рр. 
(вказані номери 217 фондів, їх назви, кількість втрачених справ) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 118–122; 
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1946 р. списки фондів філіалу Житомирського облдержархіву в м. Бердичеві, 
втрачених в період тимчасової окупації – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 158, арк. 238–239; (45 фондів радянського періоду, зазна-
чені хронологічні межі документів, обсяги, окремі номери фондів); 
арк. 240–243; 244–251; 

17 січня 1947 р. листування начальника відділу комплектування Архівного 
управління МВс УРсР А. Й. Грінберга та начальника Відділу держ-
архівів УНКВс по Житомирській області Д. В. Шмина про уточнення 
даних втрачених фондів (їх номерів, назв та обсягів) Бердичівського 
філіалу Житомирського облдержархіву – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 158, арк. 252–253 зв.;

27 липня 1948 р. список фондів філіалу Житомирського облдержархіву 
в м. Бердичеві, втрачених в період тимчасової окупації (зазначені 
номери 67 фондів, їх назви, хронологічні межі документів, кількість 
од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 360, арк. 26–35 зв.

архівні фонди радянського періоду

495/ф. Р-26/Козятинський районний торговельний колектив при 
Бердичівському окружному комітеті боротьби з безробіттям, с. Козятин 
Козятинського району Бердичівського округу.

496/ф. Р-63/Особлива сесія Бердичівського народного суду 8-ї діль-
ниці, м. Бердичів Бердичівського округу.

497/ф. Р-64/Особлива сесія Бердичівського народного суду 7-ї діль-
ниці, м. Бердичів Бердичівського округу.

498/ф. Р-104/Озадівський волосний революційний комітет, с. Озадів-
ка Озадівської волості Житомирського повіту Волинської губернії.

499/ф. Р-124/Бабинецький волосний революційний комітет, с. Бабинці 
Бабинецької волості сквирського повіту Київської губернії.

500/ф. Р-125/Бабинецький волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських червоноармійських депутатів, с. Бабинці Бабинецької 
волості сквирського повіту Київської губернії.

501/ф. Р-161/Бердичівська посадочна юхтова майстерня з вироблення 
шкіри при Бердичівському комітеті боротьби з безробіттям, м. Бердичів 
Бердичівського округу.

502/ф. Р-163/Бердичівська майстерня ювелірів при Бердичівському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Бердичів Бердичівського 
округу.

503/ф. Р-164/Бердичівська взуттєва фабрика “Інтернаціонал” при 
Бердичівському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Бердичів 
Бердичівського округу.

504/ф. Р-165/Бердичівська пекарня при Бердичівському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Бердичів Бердичівського округу.

505/ф. Р-195/Бердичівський філіал Всеукраїнської інвентаризаційної 
контори, м. Бердичів Бердичівського округу.

506/ф. Р-202/Місцевий комітет Бердичівської окружної сільсько-
господарської кредитної кооперативної спілки, м. Бердичів Бердичівського 
округу.
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507/ф. Р-239/Бердичівський державний банк, м. Бердичів Бердичів-
ського округу.

508/ф. Р-240/Фінансовий відділ Бровківського районного виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Бровки Бровківського району Бердичівського округу.

509/ф. Р-246/Білилівська виробнича кооперативна артіль кравців, 
с. Білилівка Ружинського району Бердичівського округу.

510/ф. Р-276/Бердичівське управління кооперативного товариства 
“Дружба” з об’єднання ремісників та кустарів, м. Бердичів Бердичівського 
округу.

511/ф. Р-277/Бердичівський центральний робітничий кооператив, 
м. Бердичів Бердичівського округу.

512/ф. Р-284/Бердичівський районний груповий комітет професійної 
спілки працівників радянських торговельних установ, м. Бердичів Берди-
чівського округу.

513/ф. Р-285/Робітничий комітет Бердичівського житлово-будівель-
ного кооперативу ім. Войкова, м. Бердичів Бердичівського округу/1926–
1930 рр.

514/ф. Р-286/Робітничий комітет Бердичівської контори “Бетонбуд”, 
м. Бердичів Бердичівського округу/1925–1930 рр.

515/ф. Р-348/Козятинська столярна меблева майстерня при Берди-
чівському окружному комітеті боротьби з безробіттям, с. Козятин Козя-
тинського району Бердичівського округу.

516/ф. Р-396/погребищенський трудовий колектив з виготовлення 
кондитерських виробів при Бердичівському окружному комітеті боротьби 
з безробіттям, с. погребище погребищенського району Бердичівського 
округу.

517/ф. Р-434/Ружинський трудовий колектив конфетників при Бер-
дичівському окружному комітеті боротьби з безробіттям, с. Ружин Ру-
жинського району Бердичівського округу.

518/ф. Р-449/Відділ охорони здоров’я старокостянтинівського 
повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. старо-Костянтинів старокостянтинівського повіту 
Волинської губернії.

519/ф. Р-452/Ружинське промислово-кооперативне товариство, с. Ру-
жин Ружинського району Бердичівського округу.

520/ф. Р-453/Особлива сесія народного суду сквирського повіту, 
м. сквира сквирського повіту Київської губернії.

521/ф. Р-456/сквирський повітовий комітет незаможних селян, 
м. сквира сквирського повіту Київської губернії.

522/ф. Р-457/Відділ праці сквирського повітового виконавчого ко-
мітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. сквира сквирського повіту Київської губернії.

523/ф. Р-488/податкове бюро Білогородського районного виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Білогородка Білогородської волості Київського повіту.



Державний архів Житомирської області

�1�

524/ф. Р-563/Відділ праці Краснопільського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Краснопіль 
Краснопільської волості полонського повіту Волинської губернії.

525/ф. Р-609/Бердичівська майстерня “спорт-іграшка” з виробництва 
дитячих іграшок при товаристві “Допомога”, м. Бердичів Бердичівського 
округу.

526/ф. Р-679/старо-Костянтинівський повітовий виконавчий комі-
тет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. старо-
костянтинів старокостянтинівського повіту Волинської губернії.

527/ф. Р-694/Народний слідчий 3-ї дільниці Новоград-Волинського 
повіту, с. полонне полонського повіту Волинської губернії.

528/ф. Р-728/Місцевий комітет земельного відділу Шепетівського 
окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Шепетівка Шепетівського округу.

529/ф. Р-738/Місцевий комітет працівників відділу комунального 
господарства Шепетівського окружного комітету ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. Шепетівка Шепетівського округу.

530/ф. Р-755/Вчорайшенська єврейська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вчорайше Вчерайшенського 
району.

531/ф. Р-762/Управління головного інженера відділу місцевого гос-
подарства Шепетівського окружного комітету ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Шепетівка Шепетівського округу.

532/ф. Р-771/Народний суд 2-ї дільниці Бердичівського окружного 
суду, с. Вчорайше Вчорайшенського району Бердичівського округу.

533/ф. Р-795/Війтовецька друга сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Війтівці Ружинського району Бер-
дичівського округу.

534/ф. Р-806/Колгосп ім. леніна, с. пустоха Ружинського району.
535/ф. Р-808/Колгосп ім. Ілліча, с. сахни Ружинського району.
536/ф. Р-824/Чеховське сільське споживче товариство, с. Чехова Ру-

жинського району.
537/ф. Р-829/Ружинська шкіряно-продукційна артіль “Червона зірка”, 

с. Ружин Ружинського району.
538/ф. Р-830/Дерганівська млинова артіль інвалідів “своя праця”, 

с. Дерганівка Ружинського району.
539/ф. Р-842/земельний відділ Білилівського районного виконавчого 

комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Білилівка Білилівського району Бердичівського округу.

540/ф. Р-848/судово-земельна комісія земельного відділу погреби-
щенського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. погребище погребищенського району.

541/ф. Р-877/Дзержинська чеська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Дзержинськ Дзержинського району.

542/ф. Р-881/Котельнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Котельня Дзержинського району.

543/ф. Р-890/Котюржинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Котюржинці Миропільського району.
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544/ф. Р-891/Тиранівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Тиранівка Дзержинського району.

545/ф. Р-894/сульжинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. сульжинівка Дзержинського району.

546/ф. Р-896/Колгосп “Червоний хлібороб”, с. Колодяжне Дзержин-
ського району.

547/ф. Р-899/Відділ місцевого господарства Дзержинського район-
ного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, смт. Дзержинськ Дзержинського району.

548/ф. Р-908/Уповноважений повітового продовольчого комітету у 
Миропільській волості, с. Миропіль Новоград-Волинського повіту Волин-
ської губернії.

549/ф. Р-909/земельний відділ Романівського волосного виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Романів Романівської волості Новоград-Волинського повіту.

550/ф. Р-913/сороченська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. сорочень Дзержинського району.

551/ф. Р-914/Колгосп ім. сталіна, с. Карвинівка Дзержинського району.
552/ф. Р-920/Агент державного страхування Дзюньківської дільниці, 

с. Дзюньків Дзюньківського району.
553/ф. Р-926/податковий інспектор Миропільського волосного вико-

навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, м. Миропіль Миропільської волості полянського повіту Волинської 
губернії.

554/ф. Р-927/Колгосп “політвідділ”, с. Врублівка Дзержинського ра-
йону.

555/ф. Р-928/Уповноважений управління комунального господарства 
у Миропільському районі, с. Миропіль Миропільського району.

556/ф. Р-931/Відділ охорони здоров’я Романівського районного вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, с. Романів Романівського району.

557/ф. Р-945/Агент державного страхування судилківської дільниці 
Шепетівської окружної контори державного страхування, с. судилків 
судилківського району Шепетівського округу.

558/ф. Р-972/Кордонівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Кордонівка Ружинського району.

559/ф. Р-1058/Андрушівська волосна адміністративна управа Украї-
нської Центральної Ради, с. Андрушівка Андрушівської волості липо-
вецького повіту Київської губернії.

560/ф. Р-1072/Фінансовий відділ старокостянтинівського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. старокостянтинів Шепетівського округу.

561/ф. Р-1130/Шепетівська комуна ім. Карла Маркса, м. Шепетівка.
562/ф. Р-1473/Фінансовий інспектор Чоповичівського районного вико-

навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депута-
тів, с. Чоповичі Чоповичівського району Коростенського округу.

563/ф. Р-1557/Житомирська каса взаємодопомоги, м. Житомир.
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564/ф. Р-1558/Груповий комітет професійної спілки працівників 
держторгівлі при Житомирському міжрайторзі, м. Житомир.

565/ф. Р-1571/Житомирська база акціонерного товариства торгівлі 
сільськогосподарськими машинами і обладнанням, м. Житомир.

566/ф. Р-1587/Базарський волосний військовий комісаріат, с. Базар 
Базарської волості Овручського повіту Волинської губернії.

567/ф. Р-1638/Трирічні українські педагогічні курси, с. зв’ягель зв’я-
гельського району Волинського округу.

568/ф. Р-1710/Фінансовий інспектор 165-ї дільниці фінансового від-
ділу Коростенського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Коростень Коростенсього 
округу.

569/ф. Р-1835/Троянівський дитячий будинок, с. Троянів Троянівсь-
кого району Житомирської області.
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Державний архів Закарпатської області

13 липня 1945 р. лист уповноваженого Народної Ради закарпатської 
України у справах народної освіти до Голови союзної Контрольної 
Комісії К. Є. Ворошилова про необхідність повернення з-за кордону 
вивезених до Угорщини культурних цінностей. У листі вказані дані 
про місце зберігання в Угорщині архівних документів закарпаття – 
ДА закарпатської обл., ф. Р-14, оп. 1, спр. 118, арк. 14–14 зв.

Лютий 1947 р. лист начальника відділу УМВс по закарпатській області 
Г. п. Неклеси до секретаря закарпатського обкому Кп(б)У Карпенка 
про пошкодження документів, залишених на зберіганні в приміщенні 
обкому партії, а також з проханням порушити на засіданні обкому 
партії питання про виділення приміщення для облдержархіву;

28 вересня 2001 р. лист директора Державного архіву закарпатської області 
М. В. Делегана до Державного комітету архівів України з повідомлен-
ням про те, що в закарпатській Україні до її визволення існували 
лише відомчі і приватні архіви; у фондах Держархіву закарпатської 
області і архівного відділу облвиконкому відсутні довоєнні списки 
фондів, відомості про збитки, заподіяні у роки Другої світової вій-
ни – Діловодний архів відділу архівознавства УНДІАсД.
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Державний архів Запорізької області

1939 р. список фондів запорізького історичного архіву (зазначені назви 
установ-фондоутворювачів, обсяги 219 фондів, хронологічні межі 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1895, арк. 1–15;

25 грудня 1943 р. Акт про воєнні збитки запорізького облдержархіву (заз-
начені довоєнна кількість фондів – 1601 і од. зб. 2449911, хронологічні 
межі документів – 1785–1941 рр., кількість знищених од. зб. – 21901) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2712, арк. 94–96; ДА запорізької 
обл., ф. Р-2549, оп. 2, спр. 13, арк. 1–3 зв.;

До 24 червня 1946 р. список фондів запорізького облдержархіву, втрачених 
у роки окупації (зазначені номери, назви 24 фондів, обсяги в од. зб., 
хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 157, арк. 72–76.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 33/Хортицький окружний приказ, с. Хортиця Катеринославсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1796–1874 рр./168 спр.

2/ф. 80/Гуляйпільська поштово-телеграфна контора Катеринославсь-
кого поштово-телеграфного округу, м. Гуляйполе Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії.

3/ф. 159/Церква колонії Грунау Маріупольського колоністського ок-
ругу/1824–1835, 1856–1865 рр./5 спр.

4/ф. 164/листи різних осіб до А. Я. Бергмана
5/ф. 166/листи Г. Я. Андреас.

архівні фонди радянського періоду
6/ф. Р-245/Виконавчий комітет Федорівської волосної ради робітни-

чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Федорівка Гуляйпільсь-
кого району запорізького округу/1922–1924 рр./7 спр.

7/ф. Р-934/сільськогосподарська артіль “Комунар”, м. Гуляйполе за-
порізької області.

8/ф. Р-1057/Копанівський сільський комітет взаємодопомоги, с. Ко-
пані Ново-Миколаївського району запорізького округу/1922–1928 рр./12 спр.

9/ф. Р-2224/Незапитані трудові книжки громадян запорізької обла-
сті/1926, 1932, 1939, 1941 рр./7 спр.

Філіал Да Запорізької області в м. Мелітополі
30 березня 1944 Акт про воєнні збитки філіалу запорізького облдержархіву 

в м. Мелітополі (зазначені кількість знищених фондів – 1479 і од. зб. – 
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150703 – 83 % архівного фонду, хронологічні межі документів – 
1799–1941 рр.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2710, арк. 8–9 зв.; 
ДА запорізької обл., ф. Р-3382, оп. 1, спр. 19, арк. 1–2 зв.;

16 травня 1946 р. список фондів філіалу запорізького облдержархіву в 
м. Мелітополі, знищених у роки війни (за списком – 1442 фондів) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 2–82а зв.;

21 травня 1946 р. списки дореволюційних фондів філіалу запорізького обл-
держархіву в м. Мелітополі, знищених під час фашистської окупації 
(за списком – 36 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, 
арк. 84–85 зв.;

1947 р. паспорт філіалу запорізького облдержархіву в м. Мелітополі з 
показниками кількості фондів у 1941,1945, 1946, 1947 рр. (зазначена 
на 1.1.1941 кількість фондів – 1729 і од. зб. – 169080; на 1.1.1945: 
фондів – 378, од. зб. – 39316) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 289, 
арк. 43 (48);

3 серпня 1948 р. список фондів, знищених німецькими окупантами в 
філіалі запорізького облдержархіву в м. Мелітополі (зазначені но-
мери 1499 фондів, їх назви, хронологічні межі документів, обсяги в 
од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 360, арк. 108–179 зв.;

13 жовтня 1949 р. – 22 лютого 1950 р. списки дореволюційних фондів 
і фондів радянського періоду філіалу запорізького облдержархіву 
в м. Мелітополі, знищених у роки війни (зазначені номери і назви 
1499 фондів, хронологічні межі документів, обсяги в од. зб.) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 480, арк. 1–3 зв., 4–94; 97–99, 100–201.
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Державний архів Івано-Франківської області

Після 1 січня 1941 р. список фондів станіславського облдержархіву на 
1.1.1941 (зазначені назви російською і польською мовами 226 фондів, 
обсяги в од. зб., хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2216, арк. 2–22;

12 серпня–10 листопада 1944 р. Акти про воєнні збитки станіславського 
облдержархіву (дані про стан архіву на 1.7.1941 р., характер доку-
ментів, вивезених окупантами до міст Гранська, Кракова і львова і 
склад документів, що роздавалися в період окупації організаціям і 
приватним фірмам) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2725, арк. 6–
8; ДА Івано-Франківської обл., ф. Р-906, оп. 2, спр. 33, арк. 1–9;

8 вересня 1944 р. Доповідна начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка 
начальнику ГАУ НКВс сссР І. І. Нікітінському про стан державних 
архівів в м. станіславі (відомості про ліквідацію облдержархіву в 
період окупації, передавання у воєнний час архівних документів уста-
новам, що відновлювали свою діяльність, вивезення документів оку-
пантами) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2570, арк. 3–3 зв.;

3 листопада 1944 р. Додатковий акт про воєнні збитки станіславського обл-
держархіву (зазначені кількість фондів, їх назви, обсяги в одиницях 
зберігання знищених окупантами і вивезених до Німеччини, загальна 
кількість знищених і вивезених фондів – 34 і од. зб. – 167550) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2725, арк. 9–9 зв.;

10 листопада 1944 р. Акти про збитки, заподіяні архівним органам м. ста-
ніслава німецькими загарбниками – ДА Івано-Франківської обл., 
ф. Р-906 сч., оп. 2, спр. 33;

Грудень 1944 р. Акт обстеження роботи Відділу держархівів УНКВс 
по станіславській області комісією УДА НКВс УРсР з даними 
про воєнні збитки обласного і районних держархівів – ДА Івано–
Франківської обл., ф. Р-906, оп. 2, спр. 34, арк. 1–7 зв.;

2 березня 1945 р. Відомості про воєнні збитки станіславського облдерж-
архіву (зазначені кількість знищених фондів – 37 і од. зб. –167550, 
книг – 1200 примірників, знищені описи) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2725, арк. 10;

1945 р. Відомості про воєнні збитки архівних установ станіславської обла-
сті (зазначені кількість втрачених фондів і од. зб. по кожному архі-
восховищу) – ДА Івано-Франківської обл., ф. Р-906, оп. 2, спр. 41, 
арк. 1–2;

24 березня 1946 р. Акт обстеження стану і роботи станіславського обл-
держархіву з даними про воєнні збитки (зазначені склад та загальна 
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кількість втрачених документів – 167550 од. зб.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 32 зв.;

15 квітня 1946 р. Акт перевірки архівів станіславської області щодо стану 
обліку втрат архівів області у роки війни – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 105, арк. 32 зв.
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Державний архів Київської області

1942 р. список фондів Київського облдержархіву, залишених на окупованій 
території (зазначені назви фондів, хронологічні межі документів) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 71;

1942 р. список фондів Київського облдержархіву, евакуйованих до м. злато-
уста і прийнятих на зберігання до Центрального державного архіву 
революції (зазначені номери, назви, обсяги 117 фондів, хронологічні 
межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2343, арк. 225–
230 зв.;

1942 р. список фондів Київського облдержархіву, прийнятих на зберігання 
Центральним державним історичним архівом у відділ секретних фон-
дів в 1942 р. (зазначені номери 152 фондів до і після упорядкування, 
назви фондів, хронологічні межі документів, кількість од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, арк. 72–76;

Квітень 1943 р. списки (№№ 1–3) фондів єврейської секції Київського 
обласного історичного архіву (зазначені назви фондів державних, гро-
мадських, релігійних установ, особові архівні фонди, хронологічні 
межі документів, обсяги в од. зб., обсяги неупорядкованих справ) 
та характеристика фондів – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 17, 
арк. 24–29, 31–49;

1943 р. списки фондів Київського облдержархіву, евакуйованих до м. злато-
уста і переданих до Архіву революції і Центрального державного істо-
ричного архіву (зазначені назви і номери фондів, хронологічні межі 
документів, кількість од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2498, 
арк. 60–66, 85–91, 94–98; 

15 березня 1944 р. Акт про воєнні збитки Київського облдержархіву – 
ДА Київської обл., ф. Р-907, оп. 6, спр. 11, арк. 13.

26 квітня 1944 р. лист заступника начальника УДА НКВс УРсР п. І. пав-
люка до начальника Відділу держархівів УНКВс по Київській області 
І. п. Олійника з повідомленням про кількість фондів і справ, що 
зберігалися в держархівах області станом на 1.1.1941 р. – в Київському 
облархіві – 5677 фондів, що включали 3888550 справ; у Черкаському 
філіалі – 2072 фонди (289189 справ); у Білоцерківському філіалі – 
2584 фонди (416279 справ); в Уманському філіалі – 2154 фонди 
(305227 справ) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2717, арк. 1;

27 квітня 1944 р. звіт співробітника Київського обласного історичного 
архіву Є. Остроградської про роботу другого відділу архіву в період 
окупації з 9 жовтня 1941 до вересня 1943 (дані про упорядкування 
фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2570, арк. 8–11;
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10 травня 1944 р. Акт про стан Київського облдержархіву після визво-
лення Києва від німецько-фашистських загарбників з даними про 
збитки архіву – ДА Київської обл., ф. Р-910, оп. 2, спр. 7, арк. 1–3;

13 червня 1945 р. Акт обстеження архівних органів Київської області 
з даними про збитки філіалів облдержархіву (зазначені кількість 
втрачених од. зб.: у Черкасах – 277714, Білій Церкві – 416279, Умані – 
305227 і 1000 кг розсипу, хронологічні межі документів – 1756–
1941 рр.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 22, арк. 122.

Філіал Да Київської області в м. Білій Церкві

10 грудня 1940 р. список секретних фондів Білоцерківського державного 
архіву (зазначені номери, назви і обсяги 124 фондів, хронологічні межі 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2216, арк. 87–95.
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28 травня 1942 р. списки фондів Кіровоградського облдержархіву, еваку-
йованих до м. Балашова – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2324, 
арк. 34–50;

1 червня 1942 р. списки фондів (93 – загального зберігання, 161 – секретного 
відділу) Кіровоградського облдержархіву, евакуйованих до м. Бала-
шова (зазначені номери на окремі фонди, їх назви, хронологічні межі 
документів, обсяги фондів у справах) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2393, арк. 2–7, 8–18;

18 березня 1946 р. Акт перевірки архівів Кіровоградської області щодо 
стану обліку втрат архівів області у роки війни – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 23.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 4/Нечаївське кредитне товариство Нечаївської волості Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії/Циркуляри Єлисаветградської 
інспекції дрібного кредиту, протоколи загальних зборів членів товариства, 
бухгалтерські документи/1911–1917 рр./33 спр.

2/ф. 6/Єлисаветградський млин братів Клаз та Аеренштейна, м. Єли-
саветград Херсонської губернії/Котельна книга/1916 р./1 спр.

3/ф. 14/Єлисаветградське відділення петроградського російського 
для зовнішньої  торгівлі банку, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/Фінансово-бухгалтерські документи, листування/1910–
1917 рр./6 спр.

4/ф. 28/Ганнинське волосне управління Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/протоколи та вироки сільських сходів селян/1909 р./
1 спр.

5/ф. 30/суботцівське волосне управління Олександрійського повіту 
Херсонської губернії/Книги рахунків та обліку документів/1916–1918 рр./
8 спр.

6/ф. 32/Маловисківське волосне управління Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/списки громадян призивного віку/1880–
1881 рр./1 спр.

7/ф. 35/Братська волосна земська управа Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/Циркуляри та листування з Єлисаветградською пові-
товою земською управою/1917–1918 рр./1 спр.

8/ф. 40/Назарівське сільське управління Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/протоколи засідань зборів та вироки сільського 
товариства, списки військовозобов’язаних, окладні листи/1912–1920 рр./
7 спр.
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9/ф. 43/Донецько-Кам’янське сільське управління знам’янської во-
лості Олександрійського повіту Херсонської губернії/Вироки сільських 
сходів/1864–1866 рр./1 спр.

10/ф. 44/Миролюбівський сільський староста Ганнинської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/заяви селян до земської 
повітової управи/1908 р./1 спр.

11/ф. 47/Костянтинівське сільське управління, с. Костянтинівка пет-
ровської волості Олександрійського повіту Херсонської губернії/списки 
вчителів села, копії вироків сільських сходів, іменні списки/1816–1910 рр./
6 спр.

12/ф. 48/палієвський сільський староста Маловиськівської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Вироки сільського 
товариства/1913–1918 рр./2 спр.

13/ф. 49/Шамівське сільське управління знам’янської волості Олек-
сандрійського повіту Херсонської губернії/Книга обліку документів/1915–
1923 рр./1 спр.

14/ф. 55/Єлисаветградська чоловіча гімназія товариства батьків, 
заснована М. К. Крижановським, м. Єлисаветград Херсонської губернії/
Каталог наглядних засобів, перелік переглянутих кінофільмів, бухгалтерські 
документи/1919–1920 рр./1 спр.

15/ф. 62/Єлисаветградське реальне училище, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/Розпорядження попечителя Одеського учбового 
округу/1883–1885 рр./1 спр.

16/ф. 63/Братське 2-х класне училище Міністерства народної освіти, 
м-ко Братське Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Журнал 
реєстрації вхідних документів/1912 р./1 спр.

17/ф. 70/Ганнівське поштове відділення Єлисаветградської поштово-
телеграфної контори, с. Ганнівка Єлисаветградського повіту Херсонської 
губенії/Матеріали про відкриття поштового відділення, листування про 
особовий склад/1917–1922 рр./16 спр.

18/ф. 71/левшино-Володимирівське поштове відділення Єлисавет-
градської поштово-телеграфної контори, с. левшине-Володимирівка Єли-
саветградського повіту Херсонської губернії/Матеріали з особового складу, 
листування з ощадними касами/1917–1920 рр./37 спр.

19/ф. 79/Новоросійське товариство нагляду з розподілу достатків 
для улаштування богоделень, притулків і інших будинків нагляду, 
м. Єлисаветград Катеринославської губернії/1793–1831 рр./1 спр.

20/ф. 81/Донено-Кам’янське сільське управління Казарнянської 
волості Олександрійського повіту Херсонської губернії/1864–1866 рр./
1 спр.

21/ф. 82/Міський голова міста Єлисаветграда Миколаївської гу-
бернії/1898–1900 рр./1 спр.

22/ф. 83/Ольвіопольський повітовий суд Херсонської губернії/1805–
1810 рр./1 спр.

23/ф. 85/Червоноярське сільське управління Аджамської волості 
Олександрійського повіту Херсонської губернії/1910–1916 рр./3 спр.

24/ф. 86/Констянтинівське сільське управління знам’янської волості 
Олександрійського повіту Херсонської губернії/1862–1917 рр./21 спр.
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25/ф. 87/Новомихайлівське сільське управління Ново-Миргородсь-
кої волості Олександрійського повіту Херсонської губернії/1900–1909 рр./
1 спр.

26/ф. 100/Єлисаветградське товариство споживачів з торгівлі ману-
фактурою та бакалійними товарами, м. Єлисаветград Херсонської губернії/
листування з Єлисаветградською повітовою та міською управами/1905–
1916 рр./10 спр.

27/ф. 104/покровське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. покровське Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1909–
1912 рр./6 спр.

28/ф. 107/Нечаївське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Нечаївка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Розпорядження 
Єлисаветградського відділення Держбанку, протоколи загальних зборів 
членів товариства, річні звіти, листування/1913–1916 рр./33 спр.

29/ф. 108/Компаніївське кооперативно-кредитне товариство, с. Ком-
паніївка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1912–1916 рр./
34 спр.

30/ф. 110/преображенська церква, с. петроострів Хмелівської воло-
сті Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Книги реєстрації актів 
про народження, шлюб та смерть/1875–1916 рр./33 спр.

31/ф. 111/Костянтинівська церква с. Іванівки Хмелівської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1876–1916 рр./27 спр.

32/ф. 129/покровська церква с. Кам’янки, Мар’ївки і покровки 
Ново-Миргородської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губер-
нії/1828–1838 рр./1 спр.

33/ф. 140/Різдво-Богородицька церква м-ка Ново-Українка Ново-
Української волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1838–
1863 рр./16 спр.

34/ф. 143/предтеченська церква с. Ганнинка Ганнинської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1818–1863 рр./22 спр.

35/ф. 145/Миколаївська церква, м. Братське Братської волості Єли-
саветградського повіту Херсонської губернії/Книги реєстрації актів про 
народження, шлюб та смерть/1795–1843 рр./6 спр.

36/ф. 146/Успенська церква, с.  Ганнівка Братської волості Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії/Книги реєстрації актів про 
народження, шлюб та смерть/1844–1872 рр./4 спр.

37/ф. 151/покровська церква, с. сергіївка Братської волості Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії/1818–1874 рр./29 спр.

38/ф. 153/покровська церква, с. покровка Бобринецької волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Книги реєстрації актів про 
народження, шлюб та смерть/1802–1860 рр./11 спр.

39/ф. 157/Миколаївська церква, с. Калинівка Калинівської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Книги реєстрації актів про 
народження, шлюб та смерть/1821–1863 рр./7 спр.

40/ф. 173/покровська церква, с. Кам’янка Хмелівської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Метричні книги/1822–
1858 рр./1 спр.
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41/ф. 174/Різдво-Богородицька церква, с. патрино-Миколаївка Хме-
лівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1888–
1917 рр./20 спр.

42/ф. 175/Хресто-Воздвиженська церква, с. Мошорине Новопразької 
волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1876–1887 рр./
7 спр.

43/ф. 176/Дмитрівська церква, с. Краснопілля Новопразької волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1877–1917 рр./33 спр.

44/ф. 178/Ольвіопільське повітове духовне правління, м. Ольвіопіль 
Ольвіопільського повіту Херсонської губернії/1803–1822 рр./5 спр.

45/ф. 180/Олександро-Миколаївська церква, с. Хмельове Хмелівської 
волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1801–1893 рр./
1 спр.

46/ф. 181/Церква святого Михаїла, с. Братське Братської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1844–1874 рр./11 спр.

47/ф. 182/Миколаївська єдиновірська церква, с. Казарня знам’янської 
волості Олександрійського повіту Херсонської губернії/1787–1843 рр./
2 спр.

48/ф. 183/Миколаївська церква, с. Володимирівка Братської волості 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1857–1864 рр./1 спр.

49/ф. 186/Бобринецьке єврейське молитовне товариство, м. Бобринець 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1851–1862 рр./46 спр.

50/ф. 187/Рівнянський перший молитовний будинок, м. Рівне Рів-
нянської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1902–
1902 рр./1 спр.

51/ф. 188/Церковно-приходська школа, с. семикосівка Компаніївської 
волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1903–1903 рр./
1 спр.

52/ф. 193/Нотаріус левицький, м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1892–1906 рр./57 спр.

53/ф. 194/Нотаріус Нікітюк, м-ко Братське Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/1904–1916 рр./70 спр.

54/ф. 196/Нотаріус Гаузман, м-ко Казанка Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/1910–1914 рр./32 спр.

55/ф. 198/Нотаріус Добровольський, м. Вознесенськ Єлисаветград-
ського повіту Херсонської губернії/1874–1913 рр./59 спр.

56/ф. 199/Нотаріус Енштейн, м. Вознесенськ Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1889–1896 рр./16 спр.

57/ф. 200/Нотаріус Якубовський, м-ко Нова прага Олександрійського 
повіту Херсонської губернії/1877 рр./10 спр.

58/ф. 201/Нотаріус Кличковський, м. Вознесенськ Єлисаветградсь-
кого повіту Херсонської губернії/1896–1906 рр./41 спр.

59/ф. 202/Нотаріус Томашевський, м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1907–1914 рр./64 спр.

60/ф. 203/Нотаріус Фліт, м-ко Нова прага Олександрійського повіту 
Херсонської губернії/1898–1913 рр./32 спр.

61/ф. 206/Нотаріус Кривицький, м. Вознесенськ Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1898–1912 рр./65 спр.
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62/ф. 207/Нотаріус Томачинський, м. Вознесенськ Єлисаветградсь-
кого повіту Херсонської губернії/1894 рр./3 спр.

63/ф. 213/Нотаріус Шмаков, м. Вознесенськ Єлисаветградського по-
віту Херсонської губернії/1870–1875 рр./4 спр.

64/ф. 215/Нотаріус Бурер, м. Єлисаветград Херсонської губер-
нії/1918–1919 рр./7 спр.

65/ф. 248/Нотаріус Жуковський, м. Новгородка Олександрійського 
повіту Херсонської губернії/1906–1909 рр./19 спр.

66/ф. 259/Нотаріус Вергілєсов, м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1897–1899 рр./12 спр.

67/ф. 260/Нотаріус Вишневський, м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1885 рр./6 спр.

68/ф. 261/Нотаріус Кличковський м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1893–1894 рр./4 спр.

69/ф. 262/Нотаріус лисенко, м. Ольвіопіль Єлисаветградського по-
віту Херсонської губернії/1890 р./3 спр.

70/ф. 263/Нотаріус Фітинський, м. Ольвіопіль Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії/1882–1893 рр./4 спр.

71/ф. 264/Васильєв Олексій Данилович, управляючий маєтком графа 
стібор-Махрацького Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/
1919 р./1 спр.

72/ф. 265/Нарчинський Андрій Михайлович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1912–1916 рр./1 спр.

73/ф. 266/Доманський Франц Домінікович, дворянин, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1911–1918 рр./1 спр.

74/ф. 267/Нечай Володимир Якович, поміщик, с. Казарня Олексан-
дрійського повіту Херсонської губернії/1833–1856 рр./3 спр.

75/ф. 268/Тарнавський Микола пилипович, капітан, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1814–1864 рр./7 спр.

76/ф. 270/Велічковський Євген Васильович, поміщик, м. сама-
ра/1825–1919 рр./1 спр.

77/ф. 271/Бутович Євген Іванович, дворянин, м. Москва/1906–
1915 рр./1 спр.

78/ф. 272/селіванов Еразм Васильович, поміщик, с. спасо-Мажарівка 
суботцівської волості Олександрійського повіту Херсонської губер-
нії/1904–1918 рр./1 спр.

79/ф. 273/Красновський Ізраїль Ісаакович, торговець, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1894–1913 рр./1 спр.

80/ф. 274/Українська софія Василівна, дворянка, м. Єлисветград 
Херсонської губернії/1850–1919 рр./1 спр.

81/ф. 275/Цвєтанович Григорій Миколайович, поручик, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1832–1868 рр./1 спр.

82/ф. 276/Шинкевич Афанасій Іванович, міщанин, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1909–1918 рр./1 спр.

83/ф. 277/Кривоносов Андрій Іванович, дворянин, с. Кривоносівка 
Витязівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1868–
1916 рр./2 спр.
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84/ф. 278/Кізьма Олександр Кіндратович, титулярний радник, с. Ган-
нівка Ганнівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської гу-
бернії/1890–1916 рр./1 спр.

85/ф. 279/Враблевський сільвестр Францевич, лікар, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1906–1916 рр./1 спр.

86/ф. 280/Чекаревський Михайло Олексійович, поміщик, м. Єлиса-
ветград Херсонської губернії/1878–1908 рр./1 спр.

87/ф. 281/Барковська любов сергіївна, поміщиця, м. петроград/1812–
1919 рр./2 спр.

88/ф. 282/Калеповський сергій Іполітович, поміщик, с. Мар’їн Буг 
Романко-Балківської волості Ананьївського повіту Херсонської губер-
нії/1886–1917 рр./1 спр.

89/ф. 283/Горшков Дмитро степанович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1862–1919 рр./1 спр.

90/ф. 285/Маранц соломон Менашевич, купець, м. Єлисаветграда 
Херсонської губернії/1912–1914 рр./1 спр.

91/ф. 286/Камінська Ганна Миколаївна, поміщиця, м. Бобринець 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1896–1906 рр./1 спр.

92/ф. 287/самсонова Катерина Олександрівна, вдова генерала, с. Єго-
рівка Ново-Вознесенської волості Єлисаветградського повіту Херсонської 
губернії/1823–1919 рр./6 спр.

93/ф. 288/покрасова Ганна Олександрівна, поміщиця, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1913–1914 рр./1 спр.

94/ф. 289/Марущак Василь Митрофанович, поміщик, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1883–1918 рр./1 спр.

95/ф. 290/Буличина Катерина Максимівна, поміщиця, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1804 р./1 спр.

96/ф. 291/златопольський Юд лейб-Борисович, купець, м. Єлиса-
ветград Херсонської губернії/1912–1919 рр./1 спр.

97/ф. 292/Шкреба Шмуль Мошкович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1866–1919 рр./1 спр.

98/ф. 293/Яцевич Олексій Йосипович, приватний присяжний пові-
рений, м. Єлисаветград Херсонської губернії/1872–1911 рр./3 спр.

99/ф. 294/Тростянецький Беренціон Мордкович, міщанин, м. Ново-
Українка Ново-Української волості Єлисаветградського повіту Херсонської 
губернії/1889–1917 рр./2 спр.

100/ф. 295/Державець Мусій Абрамович, міщанин, м. Єлисаветград  
Херсонської губернії/1910–1914 рр./1 спр.

101/ф. 296/Македонська Нехама Мусіївна, дружина купця, м. Єли-
саветград Херсонської губернії/1900–1919 рр./1 спр.

102/ф. 297/Величковський Василь Олексійович, дворянин, м. Єлиса-
ветград Херсонської губернії/1785–1827 рр./1 спр.

103/ф. 298/Манзан Йосип Давидович, купець 2-ї гільдії, м. Бобринець 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1914–1916 рр./1 спр.

104/ф. 299/Ферберов Янкель-Арон левикович, міщанин, м. Єлиса-
ветград  Херсонської губернії/1910–1916 рр./1 спр.

105/ф. 301/Шев’яков Федір Федорович, поміщик, м. Єлисаветград 
Херсонької губернії/1860–1919 рр./1 спр.
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106/ф. 302/Бєлий Василь Олександрович, землевласник, м. Бобри-
нець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1879–1918 рр./
1 спр.

107/ф. 305/Вайсенберг самуїл Маркович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1887–1919 рр./1 спр.

108/ф. 307/заславський Шлема Йосипович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1905–1918 рр./1 спр.

109/ф. 309/Мартиніс Еммануїл Христіанович, поселянин-власник, 
м-ко Дончине Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1898–
1909 рр./1 спр.

110/ф. 311/Мишкін Володимир Григорович, генерал-майор, м. Єли-
саветград  Херсонської губернії/1851–1919 рр./1 спр.

111/ф. 312/Яновський Герш Мордкович, міщанин, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1900–1917 рр./1 спр.

112/ф. 313/ліндемблюм Микола Якович, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1853–1912 рр./1 спр.

113/ф. 314/павлов семен Олексійович, землевласник, конезавод-
чик, с. Ново-Миколаївка суботцівської волості Олександрійського повіту 
Херсонської губернії/1903–1918 рр./1 спр.

114/ф. 315/пашутін Микола петрович, міський голова, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1871–1915 рр./1 спр.

115/ф. 316/Бредюков Микола Олександрович, поміщик, м. Харків/1853–
1915 рр./3 спр.

116/ф. 318/петриковський Хаскель Волькович, купець, м. Єлисавет-
град Херсонської губернії/1908–1910 рр./1 спр.

117/ф. 319/Чиченін Костянтин степанович, купець, м. Бобринець 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1805–1917 рр./1 спр.

118/ф. 320/Дубинський Овсій Аншелевич, купець, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1911–1915 рр./1 спр.

119/ф. 321/Майшль Федір Богданович, поміщик, м. Єлисаветград 
Херсонської губернії/1880–1917 рр./1 спр.

120/ф. 322/Єлисаветградська спілка кредитних і ощадно-позичкових 
товариств, м. Єлисаветград Херсонської губернії/1915–1916 рр./5 спр.

121/ф. 326/Володимирівська церква, м. Єлисаветград Херсонської 
губернії/1792–1876 рр./1 спр.

122/ф. 327/покровська церква, м. Єлисаветград Херсонської губер-
нії/1790–1914 рр./2 спр.

123/ф. 329/Єлисаветградський міський громадський банк, м. Єли-
саветград Херсонської губернії/Фінансово-бухгалтерські документи/1896–
1920 рр./23 спр.

124/ф. 330/Єлисаветградське відділення комерційного товариства 
взаємного кредиту м. Єлисаветград/1908–1919 рр./72 спр.

125/ф. 333/Чорноліське лісництво при правлінні землеробства і дер-
жмайна Херсонської і Бессарабської губерній, м. знам’янка Олександрійсь-
кого повіту Херсонської губернії/1860–1916 рр./2165 спр.

126/ф. 335
127/ф. 336
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128/ф. 337
129/ф. 338
130/ф. 339
131/ф. 340
132/ф. 351
133/ф. 354
134/ф. 355
135/ф. 387
136/ф. 410
137/ф. 412
138/ф. 415
139/ф. 417
140/ф. 419
141/ф. 423
142/ф. 428
143/ф. 435
144/ф. 464
145/ф. 465
146/ф. 466
147/ф. 467

архівні фонди радянського періоду
148/ф. Р-6/Державна комісія по млинах Миколаївського губернсь-

кого комітету, м. Єлисаветград Миколаївської губернії/протоколи засідань 
Єлисаветградської млинової комісії про роботу, листування/1922 р./10 спр.

149/ф. Р-7/Млин Центрального торговельного управління, м. Єли-
саветград Єлисаветградського округу/протоколи засідань загальних зборів 
райспілки про роботу, листування/1924–1929 р./14 спр.

150/ф. Р-9/Єлисаветградський млин відділу місцевого господарства, 
орендований І. Д. Березіним/Іменний список робітників і службовців/
1925 рр./1 спр.

151/ф. Р-11/Єлисаветградський окружний відділ місцевого госпо-
дарства, м. Єлисаветград/Накази промислово-експлуатаційного відділу, 
листування з окрпланом/1923–1929 рр./22 спр.

152/ф. Р-13/пайова будівельна контора Єлисаветградського окруж-
ного промислового комбінату, м. Єлисаветград/Угоди на ремонт і будівниц-
тво приміщень, листування/1926–1930 рр./61 спр.

153/ф. Р-14/Контора уповноваженого Одеського відділу народного 
господарства м. Єлисаветград/1921–1924 рр./22 спр.

154/ф. Р-17/Олійниця Єлисаветградського окружного комітету біржі 
праці, м. Єлисаветград/4 спр.

155/ф. Р-20/Окружна контора збуту продукції, виготовленої місце-
вими підприємствами окружного промислового комбінату, м. зінов’євськ/
Книга наказів і розпоряджень контори, книга постачальників і збуту 
продукції/1926–1930 рр./140 спр.

156/ф. Р-21/Млин Одеської районної контори акціонерного товариства 
“Хлібопродукт” торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими 
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продуктами/Циркуляри Одеської районної контори “Хлібопродукт”/1925–
1928 рр./26 спр.

157/ф. Р-27/Картонажно-хімічне міське виробниче товариство “До-
помога” з виробництва фарб, м. Єлисаветград Одеської області/звіти, 
бухгалтерські документи/1932 р./20 спр.

158/ф. Р-33/Колектив безробітних інвалідів мацепекарні № 1 Єли-
саветградського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Єлиса-
ветград/протоколи засідань артілі, бухгалтерські документи/1928 р./11 спр.

159/ф. Р-37/Трудова артіль “Олійниця” Єлисаветградського окружного 
комітету боротьби з безробіттям, м. Єлисаветград/листування з Єлисавет-
радським кооперкомом/1928 р./1 спр.

160/ф. Р-38/Трудовий колектив безробітних артистів “Міський театр” 
Єлисаветградського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Єли-
саветград/Бухгалтерські документи/1926–1927 рр./14 спр.

161/ф. Р-41/Трудовий колектив безробітних шоферів “Автотранс” зі-
нов’євського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. зінов’євськ/
Бухгалтерські документи/1925–1926 рр./1 спр.

162/ф. Р-42/Трудовий колектив безробітних буфету харчових при-
пасів “пивна” державного пивоварного заводу зінов’євського окружного 
комітету боротьби з безробіттям, м. зінов’євськ/Бухгалтерські доку-
менти/1926–1928 рр./8 спр.

163/ф. Р-55/Трудовий колектив мацепекарні № 3 зінов’євського ко-
мітету боротьби з безробіттям, м. зінов’євськ/Копії рахунків/1927 р./3 спр.

164/ф. Р-61/Трудовий колектив безробітних “Тесляр” з виготовлення 
різних меблів зінов’євського окружного комітету боротьби з безробіттям, 
м. зінов’євськ зінов’євського округу/протоколи засідань загальних зборів 
членів артілі/1925 р./43 спр.

165/ф. Р-67/Крупорушно-млинова артіль інвалідів “пшонокруп” 
Єлисаветградського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Єли-
саветград/протоколи загальних зборів членів артілі. Бухгалтерські до-
кументи/1924–1927 рр./13 спр.

166/ф. Р-69/Трудовий колектив безробітних “Швейник” з ремонту 
верхнього одягу Єлисаветградського окружного комітету боротьби з 
безробіттям, м. Єлисаветград/Договори колективу з різними організаціями, 
бухгалтерські документи/1925 р./3 спр.

167/ф. Р-70/Трудовий колектив безробітних міського готелю “палас” 
Єлисаветградського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Єли-
саветград/Книга обліку грошових сум/1925 р./1 спр.

168/ф. Р-74/Трудовий колектив безробітних млина “профінтерн” 
Єлисаветградського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Єли-
саветград/Бухгалтерські документи, документи з особового складу/1926 р./
3 спр.

169/ф. Р-76/Трудовий колектив трудових пекарів “Колос” з випі-
кання хлібобулочних виробів при Єлисаветградському окружному коміте-
ті боротьби з безробіттям, м. Єлисаветград/список робітників і службов-
ців, бухгалтерські документи/1929 р./17 спр.
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170/ф. Р-77/Трудовий колектив безробітних “санітарний двір” з 
вивезення нечистот при Єлисаветградському окружному комітеті боротьби з 
безробіттям, м. Єлисаветград/Бухгалтерські документи/1929 р./7 спр.

171/ф. Р-78/Трудовий колектив безробітних “лабаз” з продажу 
борошна і крупи при Єлисаветградському окружному комітеті боротьби з 
безробіттям, м. Єлисаветград/Бухгалтерські документи/1926 р./3 спр.

172/ф. Р-79/Трудовий колектив безробітних кухарів “Їдальня” 
при Єлисаветградському окружному комітеті боротьби з безробіттям, 
м. Єлисаветград/Бухгалтерські документи/1929 р./30 спр.

173/ф. Р-86/первомайське бюро з обслуговування промислових і то-
рговельних організацій Єлисаветградського окружного об’єднання інвалідів, 
м. первомайськ Єлисаветградського округу/Циркуляри окружного і ра-
йонного об’єднання інвалідів, плани і звіти про діяльність, листування з 
різними держустановами/1926–1928 рр./66 спр.

174/ф. Р-87/Єлисаветградське окружне виробничо-кооперативне 
об’єднання інвалідів, м. Єлисаветград/Циркуляри й інструкції Єлисавет-
градського об’єднання інвалідів, протоколи зборів виробничих комітетів 
об’єднання, бухгалтерські документи, листування/1923–1927 рр./265 спр.

175/ф. Р-89/Трудова артіль “Харчовик” Єлисаветградського окруж-
ного промкомбінату, м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/Цирку-
ляри і розпорядження Єлисаветградської окрпромспілки про роботу, книга 
особових рахунків робітників і службовців колективу “Харчовик”/1926–
1928 рр./10 спр.

176/ф. Р-91/промислово-кооперативна кущова артіль “лимарна 
праця” Єлисаветградської окружної промислової спілки “Окрпромспілка”, 
м. Єлисаветград/Бухгалтерські документи/1924–1925 рр./1 спр.

177/ф. Р-93/Трудовий колектив безробітних “Утиль-сирець” зі зби-
рання, упаковки ганчір’я Єлисаветградського окружного комітету бороть-
би з безробіттям, м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/постанови 
Наркомторгу і Наркомпраці, протоколи засідань повітових нарад, бухгал-
терські документи, листування/1928–1929 рр./10 спр.

178/ф. Р-95/Рівнянська трудова артіль “Жерстяник”, м-ко Рівне Рів-
нянського району Єлисаветградського округу/протоколи загальних зборів 
членів артілі/1924–1925 рр./1 спр.

179/ф. Р-105/Трудовий колектив безробітних “Будівельник” з ви-
готовлення дерев’яних виробів зінов’євського окружного комітету бороть-
би з безробіттям/Бухгалтерські документи/1927–1929 рр./10 спр.

180/ф. Р-108/Григорівська сільськогосподарська артіль “Надія”,  
с. Григорівка Компаніївського району зінов’євського округу/Книга пайових 
внесків та витрат артілі/1925–1927 рр./1 спр.

181/ф. Р-115/Володимирівське бурякотовариство з контрактації бу-
ряків для радгоспів зінов’євського окружного бурякорадгоспу, с. Воло-
димирівка Маловисківського району зінов’євського округу/Книги обліку 
плантаторів і розрахунки з ними, пайових внесків членів товариства, 
бухгалтерські документи/1928 р./9 спр.

182/ф. Р-118/Радянське господарство “Червона зірка” Всеукраїнсь-
кого тресту з заготівлі і консервування м’яса, м. Бобринець зінов’євського 
округу/протоколи загальних зборів робітників, засідань конфліктної комі-
сії, робочому, місячні звіти про роботу робочкому/1922–1924 рр./8 спр.
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183/ф. Р-127/зінов’євська міжрайонна державна база “Укркінь” з 
постачання кіньми Червоної Армії і промисловості, м. зінов’євськ Одеської 
області/Бухгалтерські документи, листування/1931–1932 рр./56 спр.

184/ф. Р-135/Колгосп ім. леніна, с. Вишнякове зінов’євського району 
зінов’євського округу/протоколи засідань членів правління колгоспу, бух-
галтерські документи, листування/1931–1934 рр./72 спр.

185/ф. Р-136/Колгосп ім. лаврентія, с. Маслениківка зінов’євського 
району зінов’євського округу/протоколи засідань членів правління кол-
госпу та загальних зборів громадян, відомості з особового складу правління 
колгоспу/1930–1934 рр./81 спр.

186/ф. Р-139/Колгосп “Червона зірка” Кущовської сільської ради 
зінов’євського району Одеської області/Книга обліку трудоднів колгосп-
ників, бухгалтерські документи/1933 р./59 спр.

187/ф. Р-140/Колгосп “Нове село”, с. старий Данціг зінов’євського 
району зінов’євського округу/судові справи, особові рахунки членів кол-
госпу/1930–1933 рр./88 спр.

188/ф. Р-156/сільськогосподарська артіль “Другий світ”, с. сергіївка 
Братського району Єлисаветградського округу/протоколи засідань загаль-
них зборів членів артілі, посімейно-майновий список членів артілі/1924–
1927 рр./1 спр.

189/ф. Р-159/Єлисаветградська окружна контора періодичного сек-
тору державного об’єднання видавництв України, м. Єлисаветград/про-
токоли І-ї Всеукраїнської наради завідуючих окрконторами Укрперіод-
сектора, плани та оперативні зведення видавництв, бухгалтерські доку-
менти/1926–1931 рр./191 спр.

190/ф. Р-161/Новгородківська виробнича артіль інвалідів “перемога” 
з переробки зерна на борошно Новгородківського виробничого об’єднання 
інвалідів, с. Новгородка Новгородківського району Єлисаветградського 
округу/протокли засідань правління артілі і загальних зборів інвалідів, 
списки особового складу артілі, листування/1923–1925 рр./17 спр.

191/ф. Р-165/Єлисаветградське окружне відділення Українського ко-
оперативного страхування “Укркоопстрах”, м.  Єлисаветград/Циркуляри 
Укркоопстраху з транспортного страхування, протоколи засідань правління 
коопстраху, копії страхових документів, листування/1924–1928 рр./56 спр.

192/ф. Р-169/Управління Державного контролю фінансів Єлисавет-
градського окружного відділу, м. Єлисаветград/Фінансово-бухгалтерські 
документи/1929 р./227 спр.

193/ф. Р-170/Єлисаветградська окружна інспекційна група з розпо-
ділу грошових позичок для колгоспів колгоспного банку, м. Єлисаветград/
Циркуляри, розпорядження “союзколгоспбанку”, документи з особового 
складу, листування/1930 р./7 спр.

194/ф. Р-192/Ганно-Безроднянське сільськогосподарське коопера-
тивно-народне товариство з торгівлі товарами сільськогосподарського 
вжитку, с. Ганно-Безроднянське Рівнянського району Єлисаветградського 
округу/Циркуляри, інструкції окрсільгоспспілки, акти обстеження і ревізій 
артілей “прогрес”, “Бджола”/1927–1929 рр./64 спр.

195/ф. Р-202/Коробчинське сільськогосподарське кооперативно-
кредитне товариство з торгівлі товарами сільськогосподарського вжитку 
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Єлисаветградської сільськогосподарської спілки, с. Коробчине Ново-
Миргородського району Єлисаветградського округу/Бухгалтерські доку-
менти/1927–1929 рр./15 спр.

196/ф. Р-208/Трепівське бурячне товариство з контрактації буряків 
для цукрових заводів Єлисаветградської окружної бурякоспілки, с. Тре-
півка Єлисаветградського округу/протоколи засідань правління та ревізій-
ної комісії товариства/1929 р./3 спр.

197/ф. Р-209/сергіївське сільськогосподарське кооперативно-кре-
дитне товариство з торгівлі сільськогосподарськими продуктами, с. сергі-
ївка Братського району Єлисаветградського округу/протоколи загальних 
зборів членів товариства, листування з кооперативними товариствами і 
державними установами/1924 рр./173 спр.

198/ф. Р-236/Єлисаветградський окружний карний розшук, м. Єли-
саветград Єлисаветградського округу/справи про розшук громадян, ра-
порти та реєстри справ/1923–1930 рр./518 спр.

199/ф. Р-245/Друга аптека Єлисаветградського окружного аптеко-
управління, м. Єлисаветград/Книга обліку медикаментів, грошових сум/
1923 р./15 спр.

200/ф. Р-261/Ново-Миргородський комунальний відділ, м. Ново-
Миргород Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/протоколи 
засідань економічного відділу і колегії комунального відділу, договори 
про оренду будинків, торговельних приміщень, алфавітна книга домо-
власників/1919–1925 рр./289 спр.

201/ф. Р-275/Бобринецька рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Микола-
ївської губернії/протоколи засідань ради, списки членів спілки/1919–
1920 рр./3 спр.

202/ф. Р-276/Бобринецький районний відділ комунального госпо-
дарства, м. Бобринець Бобринецького району Єлисаветградського округу/
заяви громадян про надання їм довідок і посвідчень на рухоме майно і 
квартири/1920–1925 рр./246 спр.

203/ф. Р-283/Єлисаветградський районний адміністративний відділ, 
м. Єлисаветрад Єлисаветградського округу/Циркуляри і розпорядження, 
обов’язкові постанови райвиконкому, протоколи адміністративних нарад, 
інструкції і директиви про запис громадянського стану/1925–1927 рр./
37 спр.

204/ф. Р-287/Маловисківський районний земельний відділ, с. Мала 
Виска Єлисаветградського округу/Циркуляри і списки договорів, плани, 
доповіді, проекти і звіти про роботу, списки особового складу земельних 
комісій/1923–1924 рр./86 спр.

205/ф. Р-296/Районний уповноважений у справах національних мен-
шин при Єлисаветградському районному виконавчому комітеті/Циркуляри, 
розпорядження, інструкції і постанови у справах національних меншин, 
календарні плани роботи/1926–1928 рр./1 спр.

206/ф. Р-300/Єлисаветградська районна судоземельна комісія з роз-
межування, наділу землі і судові позови Єлисаветградського округу/Відо-
мості з особового складу земельної комісії, матеріали зі спірних земельних 
питань/1923–1926 рр./230 спр.
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207/ф. Р-302/Братський дільничий агент державного страхування, 
м. Братське Братського району Єлисаветградського округу/Циркуляри і 
розпорядження з страхування тварин, інструкції центрального правління 
держстраху з питань страхування/1922–1926 рр./52 спр.

208/ф. Р-303/Братський районний виконавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Братське Єлисавет-
градського округу/Циркуляри, розпорядження, постанови райвиконкому, 
листування з окрвиконкомом з питань народної освіти, протоколи райз’їздів, 
засідань президії райвиконкому, загальних зборів/1923–1927 рр./597 спр. 

209/ф. Р-307/Новопразький волосний земельний відділ, м. Нова 
прага Новопразької волості Єлисаветградського повіту Миколаївської гу-
бернії/Циркуляри і розпорядження з землеустрою, постанови, декрети й 
інструкції про землю, договори на оренду землі, матеріали про особовий 
склад земельного відділу/1919–1923 рр./200 спр.

210/ф. Р-312/Єлисаветградський дільничний агент державного стра-
хування, м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/списки з особового 
окладного страхування, листування і звітність із страхування тварин/1923–
1929 рр./119 спр.

211/ф. Р-324/Ново-Миргородський волосний земельний відділ Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії/протоколи засідань селянських 
товариств, виписки із протоколів засідань Ново-Миргородського ревкому і 
волосного з’їзду/1920–1921 рр./20 спр.

212/ф. Р-330/Глодоський волосний земельний відділ Єлисаветград-
ського повіту Одеської губернії/Циркуляри центрального відділу земле-
устрою і Єлисаветградського повітового земвідділу, протоколи засідань 
волвиконкому, відношення і розпорядження Єлисаветградського повітпо-
сівкому і Ново-Українського райпосівкому з питань проведення  посівної 
кампанії/1919–1923 рр./51 спр.

213/ф. Р-331/злинський волосний земельний відділ Єлисаветград-
ського повіту Херсонської губернії/Циркуляри, відношення і розпоряд-
ження Єлисаветградського повітуправління, протоколи загальних зборів 
сільради, листування з Єлисаветградським повітовим земельним відділом і 
сільрадами /1921–1922 рр./21 спр.

214/ф. Р-337/Губівський сільський виконавчий комітет, Губівська 
волость Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/протоколи сільсь-
ких зборів, волосної ради і сільради/1920 р./1 спр.

215/ф. Р-346/Нечаївський волосний комітет праці Єлисаветградсь-
кого повіту Миколаївської губернії/Копії інструкцій РНК, постанов губ-
виконкому і губвідділу праці, відомості про кількість населення/1921–
1922 рр./6 спр.

216/ф. Р-357/Ганнинський волосний революційний комітет Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії/Накази, постанови і протоколи 
засідань ревкому, посвідчення службовців ревкому/1920–1922 рр./8 спр.

217/ф. Р-382/Братський волосний земельний комісаріат Єлисавет-
градського повіту Миколаївської губернії/заяви громадян про наділ землі і 
право на її володіння/1919 р./1 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�42

218/ф. Р-383/Трикратський волосний революційний комітет Возне-
сенського повіту Одеської губернії/Накази Трикратського волревкому про 
постачання Червоної Армії, списки членів волревкому/1920 р./17 спр.

219/ф. Р-385/Братський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Єлисаветградського по-
віту/1919–1923 рр./463 спр.

220/ф. Р-386/Братський волосний революційний комітет Єлисавет-
градського повіту Херсонської губернії/Матеріали з обліку майна/1920 р./
3 спр.

221/ф. Р-388/Трикратський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Вознесенського повіту 
Одеської губернії/1920–1923 рр./182 спр.

222/ф. Р-389/Ганнівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів Єлисаветградського 
повіту Миколаївської губернії/1919–1923 рр./181 спр.

223/ф. Р-401/Мошоринський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів Єлисаветградського 
повіту Миколаївської губернії/протоколи і листування з повітовим земель-
ним відділом, матеріали реєстрації шлюбу/1921–1922 рр./9 спр.

224/ф. Р-414/Миролюбівський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Миролюбівка 
Ганнинської волості Єлисаветградського повіту/протоколи загальних зборів 
сільвиконкому, особові рахунки на платників продподатку/1921–1923 рр./
12 спр.

225/ф. Р-416
226/ф. Р-466/Криво-пустошська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Криво-пустош Братського району Єли-
саветградського округу/Циркуляри і розпорядження районного і повітового 
земельного управління з земельних питань, копії звітів і доповідей про 
діяльність сільради, листування Братського райвиконкому з питань зем-
леустрою/1922–1925 рр./39 спр.

227/ф. Р-474/сасівська сільська рада, с. сасівка Компаніївського ра-
йону Єлисаветградського округу/Матеріали зАГсу/1925 р./6 спр.

228/ф. Р-481/Олексіївська сільська рада, с. Олексіївка Маловисків-
ського району Єлисаветградського округу/Розпорядження, циркуляри, 
постанови губвиконкому і повітвиконкому, протоколи загальних зборів гро-
мадян с. Олексіївка, листування з Єлисаветградським окружним військовим 
комісаріатом та з інспектором Маловисківського райвиконкому/1921–
1925 рр./75 спр.

229/ф. Р-508/Микільська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Микільське Братського району Єлисавет-
градського округу/Матеріали зАГсу/1924–1925 рр./3 спр.

230/ф. Р-510/Кам’яно-Костовацька сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Кам’яно-Костовата Братського 
району Єлисаветградського округу/подвірний список переселенців, списки 
платників і неплатників податку, матеріали зАГсу/1922–1925 рр./9 спр.

231/ф. Р-511/Михайло-Жуківська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Михайло-Жуківка Братського району 
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Єлисаветградського округу/Циркуляри і листування з питань проведення 
весняної посівної компанії, протоколи загальних зборів членів сільради, 
матеріали зАГсу/1923–1925 рр./81 спр.

232/ф. Р-513/сергіївська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. сергіївка Братського району Єлисаветградсь-
кого округу/списки неплатників податку, матеріали зАГсу/1922–1924 рр./
10 спр.

233/ф. Р-514/Вікторівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Вікторівка Братського району/списки 
неплатників податку, матеріали зАГсу/1923–1924 рр./3 спр.

234/ф. Р-515/Озеринівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Озеринівка Братського району Єлисавет-
градського округу/Циркуляри, розпорядження губцентру, окрцентру, рай-
військвідділу, інструкції і розпорядження з єдиного сільськогосподарського 
податку, протоколи загальних зборів членів сільради/1924–1925 рр./29 спр.

235/ф. Р-516/Широкороздільська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Широке Розділля Ганнівської во-
лості Єлисаветградського округу Миколаївської губернії/Розрахункова 
книга платників податку/1923 р./1 спр.

236/ф. Р-519/Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Олександрівка Братського 
району Єлисаветградського округу/список безкінних господарств, які 
мають дві десятини посіву/1924 р./14 спр.

237/ф. Р-520/Костоватська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Костовате Братського району Єлисавет-
градського округу/списки платників і неплатників податку, акти і описи 
майна, розрахункова книга платників податку/1923–1924 рр./10 спр.

238/ф. Р-542/Митрофанівська сільська рада, с. Митрофанівка Ново-
празького району Єлисаветградського округу/Копії протоколів райви-
конкому, плани робіт, матеріали зАГсу, листування з райвиконкомом з 
питання землеустрою/1926–1927 рр./36 спр.

239/ф. Р-544/Ново-Володимирівська сільська рада, с. Ново-Воло-
димирівка Новопразького району Єлисаветградського округу/протоколи 
засідань райвиконкому, матеріали зАГсу, листування з воєнкомом/1926–
1927 рр./38 спр.

240/ф. Р-545/Червоноярська сільська рада, с. Червоноярка Ново-
празького району Єлисаветградського округу/статистичні матеріали, звіти і 
списки виборців/1927 р./12 спр.

241/ф. Р-557/лозоватський сільський виконавчий комітет, с. лозо-
ватка Маловисківської волості Єлисаветградського повіту Миколаївської 
губернії/Декрети уряду, накази і розпорядження губвиконкому, волвикон-
кому, волземвідділу, протоколи засідань сільради, списки платників за-
гальнодержавного податку/1921–1922 рр./11 спр.

242/ф. Р-566/Михайлівська сільська рада, с. Михайлівка Єлисавет-
градського повіту Миколаївської губернії/1923 р./1 спр.

243/ф. Р-572/Єлисаветградська спілка кооперативних товариств “за-
гальна справа” з обслуговування й інструктування кооперативів м. Єли-
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саветграда, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Миколаївської 
губернії/1917–1921 рр./878 спр.

244/ф. Р-573
245/ф. Р-584/Єлисаветградський житловий кооператив з управління 

і завідування будинками спілки Нарзв’язку при повітовому комунальному 
відділі, м. Єлисаветград/протоколи засідань правління Нарзв’язку, заяви 
громадян про надання їм квартир/1923–1924 рр./4 спр.

246/ф. Р-595/Ново-Українська база з заготівлі тварин на забій при Єли-
саветградській окружній споживчій спілці, м. Єлисаветград/листування з 
питань заготівлі свиней/1928–1930 рр./12 спр.

247/ф. Р-596/Уповноважений з торговельних справ при Єлисавет-
градській районній спілці споживчих товариств, м. Єлисаветград/листу-
вання з райспоживспілкою і сільськими споживчими товариствами/1926–
1929 рр./17 спр.

248/ф. Р-602
249/ф. Р-603
250/ф. Р-611
251/ф. Р-613/Єлисаветградська окружна контора з заготівлі і збуту 

сільськогосподарської продукції при Всеукраїнській спілці сільськогос-
подарської кооперації, м. Єлисаветград/листування з заготівельними кон-
торами/1930–1932 рр./45 спр.

252/ф. Р-616/Єлисаветградська районна опікунська рада, м. Єлиса-
ветград Єлисаветградського округу/1927–1929 рр./16 спр.

253/ф. Р-668/Ганнівський волосний комітет незаможних селян 
(ВолКНс), с. Ганнівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/
протоколи загальних зборів членів КНс, списки членів комітету, списки 
делегатів на волосний з’їзд/1920–1923 рр./23 спр.

254/ф. Р-670/Кетрисанівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Кетрисанівка Бобринецького району Єлисаветградського повіту/
Розпорядження і циркуляри КНс, протоколи зборів КНс/1924–1925 рр./
10 спр.

255/ф. Р-683/Компаніївське районне споживче товариство взаємної 
допомоги, с. Компаніївка Компаніївського району Єлисаветградського 
округу/протоколи засідань президії і загальних зборів членів сТВ, договори 
на здавання землі в оренду, план проведення перевиборів комітетів і 
ревізійних комісій, звітні доповіді про діяльність комітету, листування з 
нарсудом/1924–1929 рр./56 спр.

256/ф. Р-703/Ново-Український районний комітет взаємної допомоги, 
м. Ново-Українка Ново-Українського району Єлисаветградського повіту/
протоколи засідань президії і пленумів райвиконкому та комісій з 
соціального забезпечення населення, списки сиріт, вдів та членів КВД на 
отримання позик /1924–1926 рр./34 спр.

257/ф.  Р-706/Єлисаветградське районне селянське товариство взаєм-
ної допомоги, м. Єлисаветград Єлисаветградського району Єлисаветград-
ського округу/Циркуляри, інструкції, розпорядження КВД, протоколи з’ї-
здів комітету/1924–1926 рр./113 спр.
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258/ф. Р-733/Варварівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Варварівка Варварівської волості Єлисаветградського повіту Миколаїв-
ської губернії/протоколи зборів членів КВД, зведення про фонди взаємної 
допомоги, списки переселенців/1922 р./6 спр.

259/ф. Р-757/панчевський волосний комітет незаможних селян, 
с. панчеве Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Інструкції 
упродкомгубу, телефонограмма Єлисаветградського відділу управління, 
листування з Володимирівським районним КНс/1920–1921 рр./3 спр.

260/ф. Р-768/Цибулівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Цибулеве Цибулівського району Олександрійського округу/протоколи 
засідань КВД, звіти спільних і районних КВД і акти їх обстеження/1926 р./
2 спр.

261/ф. Р-773/Антонівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Антонівка Братського району Єлисаветградського округу/Копії циркуля-
рів і розпоряджень губКНс, повітКНс і райКНс, щомісячні відомості про 
організаційний стан і роботу комітету незаможних селян/1925 р./1 спр.

262/ф. Р-778
263/ф. Р-780/Єлисаветградський повітовий комітет американської 

адміністративної допомоги, м. Єлисаветград Миколаївської губернії/
протоколи президії і засідань комітету, акти прийому складу і договори 
з залізничною станцією, листування з біржовою артіллю і іншими закла-
дами/1923 р./28 спр.

264/ф. Р-795/Уповноважений центральної комісії допомоги дітям, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/Копії договорів комісії Нан-
сена з питань постачання харчами населення, листування з конторою 
американської адміністративної допомоги/1923 р./25 спр.

265/ф. Р-796/Єлисаветградський осередок міжнародної організації 
допомоги бійцям революції при відділі місцевої промисловості, м. Єли-
саветград Єлисаветградського округу/протоколи засідань бюро осередку, 
листування з Єлисаветградським повітовим комітетом/1927–1929 рр./2 спр.

266/ф. Р-797/Братська районна рада товариства друзів хімічної обо-
рони, м. Братське Братського райну Єлисаветградського округу/Цирку-
ляри Єлисаветградського повітового відділення “Доброхіма” про організа-
цію осередків “Доброхіма” на селі, списки членів осередку “Доброхім” 
і відомості про роботу, листування з Єлисаветградським окружним 
комісаріатом/1924–1925 рр./1 спр.

267/ф. Р-798/Єлисаветградська окружна агенція Української дер-
жавної комісійно-посередницької контори, м. Єлисаветград Єлисаветград-
ського округу/Книга особових рахунків, листування з відділом праці, з 
ленінградською, Харківською, Миколаївською конторами/1923–1924 рр./
30 спр.

268/ф. Р-800
269/ф. Р-801/знам’янський місцевий комітет українського Червоного 

Хреста, м. знам’янка знам’янського району Олександрійського округу/
Циркуляри, постанови, інструкції і розпорядження головного управління 
Червоного Хреста з проведення тижня Червоного Хреста, кошторис 
прибутків і видатків знам’янського комітету/1924–1925 рр./1 спр.
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270/ф. Р-803/Рівнянський районний комітет міжнародної органі-
зації допомоги революціонерам, м. Рівне Рівнянського району Єлисавет-
градського округу/Бюлетені ЦК МОДР, звіти, плани робіт, листування з 
Єлисаветградським окружним комітетом МОДР/1924 р./2 спр.

271/ф. Р-809/Братська семирічна школа праці, м. Братське Братського 
району Єлисаветградського округу/Циркуляри і розпорядження повітової 
інспектури освіти і райвиконкому/1923–1924 рр./3 спр.

272/ф. Р-814/Єлисаветградський районний селянський будинок, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/Розпорядження, інструкції, 
протоколи засідань правління політосвіти, звіти, плани робіт/1923–1927 рр./
10 спр.

273/ф. Р-818
274/ф. Р-825
275/ф. Р-827/Єлисаветградська сільськогосподарська професійна 

школа при Єлисаветградській окружній інспектурі професійної освіти, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського району Єлисаветградського округу/
протоколи засідань шкільної ради, особовий склад вчителів/1921–1930 рр./
148 спр.

276/ф. Р-829/Новопразька школа праці № 3, м. Нова прага Ново-
празького району Єлисаветградського округу/Рахунки, листування з іншими 
школами/1925–1927 рр./5 спр.

277/ф. Р-834/Єлисаветградська окружна інспектура праці, м. Єлиса-
ветград/Циркуляри, декрети, накази, інструкції і постанови центру, лис-
тування з губернським відділом праці, окрвиконкомом, трудовими сек-
ціями/1921–1924 рр./141 спр.

278/ф. Р-846/Ново-Український районний комітет професійної спілки 
будівельників, м. Ново-Українка Ново-Українського району Єлисаветград-
ського округу/протоколи засідань робітничого комітету і загальних зборів 
спілки, листування з районними секретаріатами, культкомісіями/1925–
1926 рр./24 спр.

279/ф. Р-858/Єлисаветградський груповий комітет професійної спі-
лки будівельників, м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/Циркуляри 
і декрети окрвідділу, протоколи РНК і колективні договори/1928–1929 рр./
21 спр.

280/ф. Р-863/Єлисаветградський повітовий відділ професійної спілки 
інженерів і техніків/протоколи загальних зборів і анкети членів спілки/
1919 р./1 спр.

281/ф. Р-866
282/ф. Р-884/Єлисаветградський груповий комітет дрібних підпри-

ємств професійної спілки металістів, м. Єлисаветград/протоколи засідань 
правління групкому спілки “Металіст”/1930–1931 рр./54 спр.

283/ф. Р-891/Місцевий комітет професійної спілки радянських торго-
вельних службовців при Єлисаветградському окружному промисловому 
комбінаті, м. Єлисаветград/протоколи загальних зборів МК, проект резо-
люції до 8-го з’їзду профспілки, листування з окрвідділами/1929–1930 рр./
9 спр.
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284/ф. Р-907
285/ф. Р-911/Ново-Український груповий комітет професійної спілки 

будівельників, м. Ново-Українка Ново-Українського району Єлисаветград-
ського округу/протоколи загальних зборів членів спілки/1929–1930 рр./
7 спр.

286/ф. Р-918/Братський районний секретаріат професійної спілки, 
м. Братське Братського району Єлисаветградського округу/Копії протоколів 
конференцій, пленумів райпрофсекретаріату/1925–1926 рр./17 спр.

287/ф. Р-930/Робітничий комітет професійної спілки будівельників, 
м. Мала Виска Маловисківського району Єлисаветградського округу/прот-
околи виробничих нарад, засідань культкомісії і загальних зборів/1927–
1929 рр./28 спр.

288/ф. Р-931
289/ф. Р-933/Місцевий комітет професійної спілки працівників 

освіти при Братському районному відділі народної освіти, м. Братське 
Братського району Єлисаветградського округу/1923–1925 рр./1 спр.

290/ф. Р-937
291/ф. Р-944/Безроднянське поштово-телеграфне відділення при 

Єлисаветградській поштово-телеграфній конторі, с. Безродне Єлисавет-
градського повіту Миколаївської губернії/Циркуляри, копії наказів, теле-
грами губвідділу зв’язку/1921–1924 рр./32 спр.

292/ф. Р-946/Цибулівська поштово-телеграфна контора при Єлиса-
ветградській поштово-телеграфній конторі, м. Цибулеве Олександрійського 
повіту Херсонської губернії/Циркуляри, розпорядження поштово-теле-
графного повіту/1917–1918 рр./2 спр.

293/ф. Р-952/поштове відділення при залізничній станції Єлисавет-
град Одеського поштово-телеграфного округу, м. Єлисаветград /Відомості 
про відкриття поштового відділення на станції Єлисаветград/1923 р./1 спр.

294/ф. Р-954/Марто-Іванівське поштове відділення при Єли-
саветградській поштово-телеграфній конторі, с. Марто-Іванівка Олек-
сандрійського повіту Херсонської губернії/звіти про відправлення пошти, 
листування з ощадною касою/1921–1923 рр./11 спр.

295/ф. Р-955/Безроднянське поштово-телеграфне відділення Єлиса-
ветградської поштово-телеграфної контори, с. Безродне Єлисаветградсь-
кого району Єлисаветградського округу/листування з ощадними касами/
1926 р./2 спр.

296/ф. Р-957/сентівське поштове відділення при Єлисаветградській 
поштово-телеграфній конторі, с. сентове Єлисаветградського повіту Ми-
колаївської губернії/звіти про відправлення пошти/1921–1922 рр./4 спр.

297/ф. Р-961/Єлисаветградська окружна судово-земельна комісія при 
Єлисаветградському окружному виконавчому комітеті, м. Єлисаветград/
судові позови громадян у земельних справах/1924 р./133 спр.

298/ф. Р-965/судовий виконавець 2-ї дільниці Єлисаветградського 
окружного суду, м. Єлисаветград/Матеріали про стягнення з громадян 
згідно постанов суду/1920–1923 р./167 спр.

299/ф. Р-967/Єлисаветградський губернський суд (виїздна сесія), 
м. Єлисаветград /Касаційні справи з різних судових рішень/1925р./301 спр.
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300/ф. Р-969/Народний суд 16-ї дільниці при Єлисаветградському 
окружному суді, м. Єлисаветград/Цивільні судові справи за позовами 
громадян/1925 р./1166 спр.

301/ф. Р-970/Робочо-конфліктна комісія при Єлисаветградській ок-
ружній інспекції, м. Єлисаветград/судові справи за порушення законів 
щодо охорони праці, за перевищення влади, за експлуатацію батраків і 
підлітків/1923 р./166 спр.

302/ф. Р-971/Юридичний відділ при Єлисаветградському окружно-
му суді/Матеріали нарад юридичної колегії, засідань конференцій та юрис-
тконсульського підвідділу/1919–1922 р./103 спр.

303/ф. Р-982/Макарихський сільський комітет незаможних селян, 
с. Макариха знам’янського району Єлисаветградського округу/протоколи 
засідань президії КНс, план та доповіді про роботу КНс, акти ревізійної 
комісії, списки членів КНс/1928–1930 рр./27 спр.

304/ф. Р-983/Костянтинівська сільська рада, с. Костянтинівка зна-
м’янського району Єлисаветградського округу/Циркуляри, розпорядження 
і відомості сільради, протоколи засідань Новопразького районного вико-
навчого комітету і загальних зборів Костянтинівської сільради/1925 р./
6 спр.

305/ф. Р-986/свято-Георгіївська церква, с. Олександро-Гапсине Ма-
ловисківського району Єлисаветградського округу/1918–1922 рр./1 спр.

306/ф. Р-987/Миколаївська церква, с. Михальчеве Ганнівської воло-
сті Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1918 р./1 спр.

307/ф. Р-988/Єлисаветградська тюрьма, м. Єлисаветград Херсонсь-
кої губернії/1919 р./1 спр.

308/ф. Р-989/петроострівське поштово-телеграфне відділення при 
Єлисаветградській поштово-телеграфній конторі, с. петроострів Єлисавет-
градського повіту Миколаївської губернії/1917–1922 рр./28 спр.

309/ф. Р-991/Єлисаветградська прибутково-видаткова каса з надання 
патентів, грошових вкладів і прийому податку, м. Єлисаветград Єли-
саветградського округу/Відомості на видачу заробітної плати, розрахункова 
книга/1921–1925 рр./152 спр.

310/ф. Р-993/Єлисаветградська міська телефонна станція, м. Єлиса-
ветград Єлисаветградського округу/Накази про переміщення і звільнення 
службовців, апаратні журнали і добові відомості, листу вання/1917–
1925 рр./228 спр.

311/ф. Р-994/Єлисаветградська 4-а радянська лікарня, м. Єлисавет-
град Миколаївської губернії/Книги наказів по лікарні/1921–1922 рр./2 спр.

312/ф. Р-996/покровська церква, с. Нечаївка Ново-Миргородського 
району Єлисаветградського округу/1928–1929 рр./1 спр.

313/ф. Р-997/свято-Троїцька церква, с. семикосівка Компаніївського 
району Єлисаветградського округу/1921–1928 рр./17 спр.

314/ф. Р-998/покровська церква, с. Аджамка Єлисаветградського по-
віту Миколаївської губернії/1918–1921 рр./6 спр.

315/ф. Р-999/свято-Наталіїнська церква, с. Високі Байраки Єлисавет-
градського району Єлисаветградського округу/1918–1924 рр./1 спр.
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316/ф. Р-1002/злинське поштово-телеграфне відділення при Єли-
саветградській поштово-телеграфній конторі, м. злинка злинського району 
Єлисаветградського округу/1917–1924 рр./26 спр.

317/ф. Р-1004/Новопразьке поштово-телеграфне відділення  при 
Єлисаветградській поштово-телеграфній конторі, м. Нова прага Ново-
празького району Єлисаветградського округу/1920–1925 рр./8 спр.

318/ф. Р-1005/Хмелівське поштово-телеграфне відділення при Єли-
саветградській поштово-телеграфній конторі, м. Хмельове Хмелівської 
волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/1917–1920 рр./
9 спр.

319/ф. Р-1006/Ново-Миргородський сільський суд з опіки над сиро-
тами і майном малолітніх, м. Ново-Миргород Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії/1920–1921 рр./1 спр.

320/ф. Р-1011/Єлисаветградське повітове товариство споживачів, 
м. Єлисаветград Херсонської губернії/звіти про роботу, статут, проект 
кошторису, список членів товариства, листування з продовольчим управ-
лінням/1918–1920 рр./6 спр.

321/ф. Р-1015/Єлисаветградська повітова спілка сільськогосподар-
ських кооперативних товарів “загальна справа”, м. Єлисаветград Херсон-
ської губернії/1917–1921 рр.

322/ф. Р-1016/покровське сільськогосподарське кредитне товарис-
тво, с. покровське знам’янського району Єлисаветградського округу/1919–
1930 рр./109 спр.

323/ф. Р-1017/Бобринецька прибутково-видаткова каса з надання па-
тентів, грошових вкладів і прийому податку, м. Бобринець Бобринецького 
району Єлисаветградського округу/Реєстраційна книга видачі патентів, 
листування з губфінвідділом/1923–1924 рр./119 спр.

324/ф. Р-1020/Народний суд 7-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні справи/
1921 р./261 спр.

325/ф. Р-1021/Народний суд 34-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єли-
саветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1921 рр./595 спр.

326/ф. Р-1022/Народний суд 33-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єли-
саветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1921 рр./673 спр.

327/ф. Р-1023/Народний суд 16-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єли-
саветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1922 рр./102 спр.

328/ф. Р-1024/Народний суд 12-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єли-
саветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1923 рр./1593 спр.

329/ф. Р-1025/Народний суд 3-ї дільниці, м. Ново-Миргород Єли-
саветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1924 р./1310 спр.

330/ф. Р-1028/Народний суд 23-ї дільниці, с. Компаніївка Компані-
ївської волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні 
і кримінальні справи/1920–1922 рр./232 спр.
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331/ф. Р-1029/Народний суд 28-ї дільниці, м. Єлисаветград Єлисавет-
градського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні справи/
1921 р./252 спр.

332/ф. Р-1031/Народний суд 20-ї дільниці, с. Аджамка Олександрій-
ського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні справи/1920 р./
271 спр.

333/ф. Р-1033/Народний суд 9-ї дільниці, с. Компаніївка Компані-
ївського району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні 
справи/1924–1929 рр./1615 спр.

334/ф. Р-1036/Народний суд 7-ї дільниці, с. Велика Виска Велико-
висківського району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні 
справи/1923–1925 рр./626 спр.

335/ф. Р-1037/Народний суд 15-ї дільниці, с. Компаніївка Компані-
ївського району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні 
справи/1923–1926 рр./2512 спр.

336/ф. Р-1038/Народний суд 19-ї дільниці, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського району Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1922 рр./988 спр.

337/ф. Р-1040/Народний суд 29-ї дільниці, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і кримінальні спра-
ви/1919–1922 рр./14 спр.

338/ф. Р-1047/старший народний слідчий Єлисаветградського окру-
жного суду, м. Єлисаветград/листування з повітовим судом/1925–1927 рр./
88 спр.

339/ф. Р-1050/Народний суд 28-ї дільниці, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні справи/1920–
1921 рр./65 спр.

340/ф. Р-1051/Народний суд 14-ї дільниці, с. плетений Ташлик 
плетено-Ташлицької волості Єлисаветградського повіту Миколаївської 
губернії/Державні судові справи/1920–1922 рр./362 спр.

341/ф. Р-1052/Народний суд 16-ї дільниці, м. Єлисаветград Єли-
саветградського району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні 
справи/1925 р./10 спр.

342/ф. Р-1053/Народні слідчі Єлисаветградського окружного суду, 
м. Єлисаветград/Кримінальні справи, закриті прокуратурою/1923–1929 рр./
122 спр.

343/ф. Р-1056/Народний суд 36-ї дільниці, с. Ерделівка Ерделівської 
волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні і 
кримінальні справи/1922 р./85 спр.

344/ф. Р-1057/Народний суд 16-ї дільниці, с. Мала Виска Маловис-
ківської волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Цивіль-
ні справи/1922 р./9 спр.

345/ф. Р-1058/Народний суд 32-ї дільниці, с. плетений Ташлик 
плетено-Ташлицької волості Миколаївської губернії/Цивільні справи/1920–
1921 рр./196 спр.

346/ф. Р-1059/Народний суд 7-ї дільниці, с. Нечаївка Компаніївської 
волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Цивільні справи/
1921 р./210 спр.
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347/ф. Р-1061/Витязівський волосний народний суд, с. Витязеве 
Витязівської волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/
Цивільні і кримінальні справи/1920–1922 рр./694 спр.

348/ф. Р-1066/Народний суд 23-ї дільниці, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського району Єлисаветградського округу/Цивільні справи/1926–
1927 рр./48 спр.

349/ф. Р-1069/Бобринецький народний суд, м. Бобринець Бобри-
нецького району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні 
справи/1920–1925 рр./9473 спр.

350/ф. Р-1070/Народний суд 21-ї дільниці, с. Мала Виска Маловис-
ківської волості Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/Цивіль-
ні і кримінальні справи/1921–1922 рр./596 спр.

351/ф. Р-1072/любомирське поштово-телеграфне відділення при 
Єлисаветградській поштово-телеграфній конторі, с. любомирка Ново-
Українського району Єлисаветградського округу/1917–1924 рр./3 спр.

352/ф. Р-1073/Єлисаветградська повітова комісія з боротьби з 
наслідками голоду при повітовому виконавчому комітеті ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії/1922–1923 рр./13 спр.

353/ф. Р-1078/Єлисаветградський житловий комісаріат, м. Єлисавет-
град Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1919 р./2 спр.

354/ф. Р-1079/пантазіївське поштово-телеграфне відділення при 
Єлисаветградській поштово-телеграфній конторі, с. пантазіївка пантазі-
ївської волості Олександрійського повіту Херсонської губернії/1917–
1919 рр./12 спр.

355/ф. Р-1080/Антонівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Антонівка Братського району Єлисавет-
градського округу/1923–1927 рр./59 спр.

356/ф. Р-1081/Маловисківська районна судово-земельна комісія, 
с. Мала Виска Маловисківського району Єлисаветградського округу/1923–
1926 рр./35 спр.

357/ф. Р-1082/Аджамські дитячі ясла при Аджамській сільській 
раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Аджамка 
Аджамського району Єлисаветградського округу/1926–1928 рр./4 спр.

358/ф. Р-1084/Місцевий комітет професійної спілки медико-
санітарних працівників при Єлисаветградському аптекоуправлінні, м. Єли-
саветград Єлисаветградського району Єлисаветградського округу/1925–
1928 рр./39 спр.

359/ф. Р-1086/Місцевий комітет професійної спілки радянських тор-
говельних службовців при Єлисаветградській районній споживчій спілці, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського округу/1923–1930 рр./83 спр.

360/ф. Р-1088/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
державних закладів при Єлисаветградському промисловому комбінаті, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського району Одеської області/1930–
1931 рр./8 спр.

361/ф. Р-1089/Клуб виробничого товариства радянських торговель-
них службовців, м. Єлисаветград Єлисаветградського району Єлисавет-
градського округу/1928–1930 рр./11 спр.
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362/ф. Р-1091/Федварський волосний революційний комітет, с. Фед-
вар Федварської волості Олександрійського повіту Миколаївської губернії/
1922 р./1 спр.

363/ф. Р-1092/Аджамське сільське кооперативне споживче товарис-
тво, с. Аджамка Олександрійського повіту Миколаївської губернії/1917–
1923 рр./17 спр.

364/ф. Р-1093/Єлисаветградське окружне відділення професійної 
спілки будівельників, м. Єлисаветград Єлисаветградського району Єли-
саветградського округу/1926–1929 рр./147 спр.

365/ф. Р-1097/Єлисаветградський місцевий транспортний відділ при 
Єлисаветградському повітовому виконавчому комітеті ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Єлисаветград Миколаївської 
губернії/1922 р./3 спр.

366/ф. Р-1098/Ново-Український районний продовольчий комітет № 5, 
м. Ново-Українка Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії/1920–
1922 рр./2 спр.

367/ф. Р-1100/Єлисаветградське окружне відділення професійної 
спілки будівельників, м. Єлисаветград Єлисаветградського району Єлиса-
ветградського округу/1926 р./13 спр.

368/ф. Р-1101/Єлисаветградське повітове відділення професійної 
спілки будівельників, при паєвому будівництві житлових будинків, м. Єли-
саветград Єлисаветградського району Єлисаветградського округу/1926 р./
27 спр.

369/ф. Р-1102/Устинівська районна виробнича комісія при районному 
виконавчому комітеті, с. Устинівка Устинівського району Єлисаветградсь-
кого округу/1923 р./4 спр.

370/ф. Р-1103/Уповноважений представник при закордонній органі-
зації продовольчої допомоги у Єлисаветградському окрузі, м. Єлисаветград/
1923 р./4 спр.

371/ф. Р-1105/Єлисаветградська агенція Державного хлібного бюро, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1918 р./
2 спр.

372/ф. Р-1108/Єлисаветградський державний контроль, м. Єлисавет-
град Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1919 р./1 спр.

373/ф. Р-1109/Єлисаветградське відділення Дніпровсько-Донецького 
комерційного банку, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Херсон-
ської губернії/1919 р./2 спр.

374/ф. Р-1110/Володимирівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Володимирівка Братського району Єли-
саветградського округу/1923 р./1 спр.

375/ф. Р-1111/Ново-Миргородське відділення Єлисаветградської каси 
соціального страхування, м. Ново-Миргород Ново-Миргородського району 
Єлисаветградського округу/1923 р./4 спр.

376/ф. Р-1112/Єлисаветградська районна рада фізичної культури при 
районному виконавчому комітеті, м. Єлисаветград Єлисаветградського 
округу/1926–1927 рр./4 спр.
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377/ф. Р-1113/Єлисаветградська повітова надзвичайна санітарна 
комісія, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Миколаївської губер-
нії/1921–1922 рр./16 спр.

378/ф. Р-1114/Компаніївська районна судово-земельна комісія з 
розмежування і наділу землі та розгляду судових позовів, с. Компаніївка 
Компаніївського району Єлисаветградського округу/1923–1926 рр./2 спр.

379/ф. Р-1115/Бобринецький місцевий комітет американської адмі-
ністративної допомоги, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Мико-
лаївської губернії/1922 р./1 спр.

380/ф. Р-1117/Костянтинівський будинок селянина, с. Костянтинівка 
знам’янського району Олександрійського округу/1924 р./13 спр.

381/ф. Р-1118/Бобринецьке сільськогосподарське кредитне товарис-
тво, м. Бобринець Бобринецького району Єлисаветградського округу/
протоколи і акти ревізійних комісій Витязівського сільськогосподарського 
кредитного товариства, протоколи засідань членів правління, книга наказів 
прийому і звільнення робітників Бобринецького сільськогосподарського 
кредитного товариства/1923–1930 рр./9 спр.

382/ф. Р-1125/Ново-Українське районне споживче товариство взаєм-
ної допомоги, м. Ново-Українка Ново-Українського району Єлисаветградсь-
кого округу/списки на отримання позички, листування з губфінвідділом, з 
місцевим відділом/1926–1927 рр./1 спр.

383/ф. Р-1126
384/ф. Р-1130/Народний суд Братського району, м. Братське Братсько-

го району Єлисаветградського округу/Цивільні і кримінальні справи/1923–
1924 рр./885 спр.

385/ф. Р-1131/Єлисаветградське відділення комерційного товариства 
взаємного кредиту, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Херсон-
ської губернії/Виписки з особових рахунків комісійних документів 
громадян/1917–1920 рр./6 спр.

386/ф. Р-1132/Єлисаветградський міський громадський банк, м. Єли-
саветград Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/Реєстри з 
переобліку внесків, реєстри поточних рахунків, журнал вкладів з поточних 
рахунків, книга паперів, придбаних на оборотні кошти банку/1896–1920 рр./
12 спр.

387/ф. Р-1147
388/ф. Р-1365/Куцеволівський районний земельний відділ районного 

виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Куцеволівка Кременчуцького округу/протоколи про орга-
нізацію і реєстрацію сільськогосподарських артілей, статути, відомості про 
сімейно-майновий стан/1930 р./14 спр.

389/ф. Р-1368/Добровеличківський районний земельний відділ район-
ного комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, с. Добровеличківка первомайського округу/Циркуляри і постанови 
окружного земельного відділу, протоколи засідань районно-технічних на-
рад/1927–1928 рр./11 спр.
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Державний архів Луганської області

27 червня 1942 р. список фондів (включаючи секретні) Ворошиловградсь-
кого облдержархіву, евакуйованих до м. Актюбінська (зазначені 
номери і назви 140 фондів, хронологічні межі документів на окремі 
фонди, обсяги в справах) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2360, 
арк. 2–11;

1942 р. список фондів Ворошиловградського облдержархіву, що зберіга-
лися в м. Актюбінську (зазначені номери, назви і обсяги 140 фондів, 
до 59 фондів – хронологічні межі документів за радянський період) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2360, арк. 3–11;

1 квітня 1943 р. Акт про стан Ворошиловградського облдержархіву 
(зазначена кількість знищених справ – 100000) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2486, арк. 17–17 зв.;

25 грудня 1943 р. – 28 квітня 1944 р. листи начальника Відділу держархі-
вів УНКВс по Ворошиловградській області Желобкова до начальника 
УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка з проханням надіслати копії звітів 
відділу ДА і Ворошиловградського облдержархіву за 1939–1941 рр. 
для встановлення довоєнної кількості фондів і од. зб. – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2705, арк. 1–1 зв., 7;

5 травня 1944 р. Акт про воєнні збитки Ворошиловградського облдерж-
архіву (зазначені довоєнна кількість фондів – 908 і од. зб. – 301238, 
хронологічні межі документів – 1895–1939 рр., кількість знищених 
фондів – 558, та од. зб. – 171 238 та евакуйованих в 1941–1942 рр. до 
м. Актюбінська і м. златоуста фондів – 350, од. зб. – 130000) – ЦДАВО 
України ф. 14, оп. 1, спр. 2705, арк. 10–10 зв.; ДА луганської обл., 
ф. Р–1046, оп. 4, спр. 14, арк. 1–1 зв.;

6 вересня 1944 р. зведені відомості про воєнні збитки 37 державних архівів 
Ворошиловградської області (обласний, районні та міські) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2705, арк. 53–53 зв.;

4 лютого–24 серпня 1946 р. список втрачених фондів Ворошиловградсь-
кого облдержархіву та листування архіву з УДА НКВс УРсР та 
Головархівом сРсР про підготовку даної інформації, уточнення 
хронологічних меж втрачених документів – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 157, арк. 6–17.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 17/Аненський антрацитовий рудник Акціонерного товариства 
Боково-Хрустальських антрацитових копалень, станція Криндичівка 
луганського повіту Донецької губернії/1914–1916, 1917–1920 рр./11 спр.
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2/ф. 26/покрово-Боковський рудник Ф. М. Кочергіна і Н. І. земляної 
та Акціонерного товариства “покрово-Боковський антрацит”, станція Ан-
трацит Катеринославської залізниці луганського повіту Донецької губер-
нії/1913, 1915, 1920 рр./5 спр.

3/ф. 28/Інженер відділу з дослідження замовлень Міністерства шля-
хів, місто луганськ слов’яносербського повіту Катеринославської губер-
нії/1904–1918 рр./19 спр.

4/ф. 30/слов’яносербське поштово-телеграфне відділення, місто 
слов’яносербськ слов’яносербського повіту Катеринославської губер-
нії/1846–1847, 1849, 1887, 1891, 1896 рр./5 спр.

5/ф. 32/Ростовське лісництво, слов’яносербського повіту Катерино-
славської губернії/1912–1919 рр./63 спр.

6/ф. 35/Інспектор дрібного кредиту при Юзівському відділенні Дер-
жавного банку, місто луганськ слов’яносербського повіту Катеринослав-
ської губернії/1915 р./4 спр.

7/ф. 39/перша чоловіча гімназія, місто луганськ слов’яносербського 
повіту Катеринославської губернії/1902, 1914–1920 рр./1 спр.

8/ф. 40/Чотирикласна чоловіча промгімназія О. с. Бондаря, місто 
луганськ слов’яносербського повіту Катеринославської губернії/1901–
1915/1 спр.

9/ф. 44/правління товариства “Освіта”, село лозово-павлівка сло-
в’яносербського повіту Катеринославської губернії/1913–1916 рр./1 спр.

10/ф. 46/Троїцька церква Варваропольського селища Краснянської 
волості Таганрозького повіту області Війська Донського/1917–1919 рр./
3 спр.

11/ф. 50/Вознесенська церква, хут. Анікіно Гундоровської волості 
області Війська-Донського/1915–1919 рр./6 спр.

12/ф. 51/Андріївська церква, село первозванівка луганського 
округу/1782–1784, 1800, 1812, 1830, 1847–1849, 1891, 1904, 1910, 1915,1920, 
1923, 1927–1928 рр./21 спр.

13/ф. 53/Успенська церква, село Успенка слов’яносербського повіту 
Катеринославської губернії/1789–1819 рр./17 спр.

14/ф. 56/предтеченська церква, село Червоний Яр слов’яносербсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1821–1828 рр./1 спр.

15/ф. 58/Троїцька церква, містечко Іванівка слов’яносербського 
повіту/1861 р./1 спр.

16/ф. 59/Іванівська захисна лісова дача німців-колоністів (в минулому 
Г. л. Мілорадовича) слов’яносербського повіту Катеринославської губер-
нії/1892, 1910 рр./1 спр.

17/ф. 63/Гурток сценічного мистецтва при Голубівському руднику, 
рудник Голубівка слов’яносербського повіту Катеринославської губер-
нії/1912–1913 рр./2 спр.

18/ф. 64/Друга чоловіча гімназія, місто луганськ слов’яносербсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1919 р./1 спр.

19/ф. 65/Успенська церква, село Жовте слов’яносербського повіту 
Катеринославської губернії/1809, 1810–1856, 1869, 1871, 1874-1875, 1887, 
1892, 1898, 1904 рр./13 спр.

20/ф. 66/покровська церква, село Ново-світлівка слов’яносербсь-
кого повіту Катеринославської губернії/1892, 1895, 1899, 1905 рр./5 спр.
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21/ф. 70/Троїцька церква/1824–1868 рр./17 спр.
22/ф. 71/Олександрівська церква/1848–1865 рр./2 спр.
23/ф. 72/Вознесенська церква/1800–1866 рр./9 спр.
24/ф. 73/Митрофанівська церква/1844–1865 рр./8 спр.
25/ф. 74/Василівська церква/1847–1867 рр./5 спр.
26/ф. 75/покровська церква/1810–1867 рр./9 спр.
27/ф. 76/Іоанна-Милостивого церква/1859–1864 рр./4 спр.
28/ф. 77/Анно-зачатієвська церква/1851–1865 рр./3 спр.
29/ф. 78/Воскресенська церква/1860–1865 рр./3 спр.
30/ф. 79/Федоро-стартілівська церква/1861–1866 рр./2 спр.
31/ф. 80/соборно-Троїцька церква/1860–1867 рр./2 спр.
32/ф. 81/сошествієвська церква/1860–1880 рр./2 спр.
33/ф. 82/преображенська церква/1860–1865 рр./3 спр.
34/ф. 83/Архангело-Михайлівська церква/1848–1863 рр./3 спр.
35/ф. 84/Костянтиново-Оленівська церква/1850 р./1 спр.
36/ф. 85/предтеченська церква/1855–1863 рр./2 спр.
37/ф. 86/Казанська церква/1852–1865 рр./1 спр.
38/ф. 87/петропавлівська церква/1821–1865 рр./6 спр.
39/ф. 88/Благовіщенська церква/1810–1888 рр./11 спр.
40/ф. 89/Катерининська церква/1855–1866 рр./1 спр.
41/ф. 90/Богородичевський монастирський будинок, село Георгіїве 

слов’яносербського повіту/1861–1918 рр./1 спр.
42/ф. 91/Ново-світлівське земське училище, село Ново-світлівка 

луганського повіту/1918 р./1 спр.

архівні фонди радянського періоду

43/ф. Р-39/Кар’єроуправління “Укрбудміськпром”, ст. Штерівка Кра-
снолуцького району/16 спр.

44/ф. Р-45/Управління Криндачівського гірничого району, місто Кра-
сний луч/3 спр.

45/ф. Р-51/Управління 3-го куща кам’яновугільної промисловості, 
ст. КриндичівкаБоково-Хрустальського району/2 спр.

46/ф. Р-56/Аненське рудоуправління, ст. Алмазна Алмазно-Мар’їв-
ського району/4 спр.

47/ф. Р-58/Управління 4-го Довжанського куща кам’яновугільної про-
мисловості/113 спр.

48/ф. Р-59/Боково-Хрустальське районне управління, місто Красний луч/
3 спр.

49/ф. Р-62/Шахта № 2 Боково-Хрустальського рудоуправління, ст. Крин-
дичівка/3 спр.

50/ф. Р-63/Шахта № 4 Боково-Хрустальського рудоуправління, ст. Крин-
дичівка/10 спр.

51/ф. Р-67/10-й Ровенецький кущ Криндичівського гірничого району, 
місто Ровеньки/6 спр.

52/ф. Р-93/Комітет службовців профспілок заготконтори, місто лу-
ганськ/1 спр.
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53/ф. Р-100/завком профспілок луганського трубного заводу ім. Яку-
бовського/8 спр.

54/ф. Р-108/Шахтком профспілок гірничих робітників шахти № 3 
Краснодонського рудоуправління сорокинського району/17 спр.

55/ф. Р-115/першотравневий рудком профспілок гірничих робіт-
ників, рудник першотравневий/30 спр.

56/ф. Р-126/Комітет службовців і робітників профспілок працівни-
ків радянських громадських, торговельних установ та підприємств при 
сільгоспспільці кооператорів/3 спр.

57/ф. Р-132/Варваропільський районний робітничий комітет проф-
спілок будівельних робітників/2 спр.

58/ф. Р-137/Комітет службовців при райуправлінні Довжано-Калит-
винського району, ст. Довжанська/2 спр.

59/ф. Р-143/Ірмінський робітничий комітет профспілок будівельних 
робітників/2 спр.

60/ф. Р-151/Робочком профспілок будівельних робітників при шахтах 
№ 1, 2, 3, 4, селище сніжне.

61/ф. Р-156/завком профспілок об’єднання промисловості лугансь-
ких трубопрокатних заводів у оренді, місто луганськ/1 спр.

62/ф. Р-160/луганська окрспілка мисливців і рибалок, місто лу-
ганськ/132 спр.

63/ф. Р-179/луганська районна спілка сільськогосподарської коопе-
рації “Райкоопсадогородспілка”, місто луганськ/8 спр.

64/ф. Р-190/Ровенецький районний робітничий комітет Дебальцівсь-
ого місцевого відділення профспілок будівельних робітників/1 спр.

65/ф. Р-192/Окрвідділ профспілок працівників сільського господар-
ства, місто луганськ/1 спр.

66/ф. Р-199/Голубовське МВ профспілок гірничих робітників, хут. 
Мар’ївка Мар’ївського району/19 спр.

67/ф. Р-205/луганський окрвідділ профспілок працівників місцевого 
транспорту, місто луганськ/176 спр.

68/ф. Р-208/луганський окрвідділ правління Всеросійської спілки 
працівників харчової промисловості, місто луганськ/318 спр.

69/ф. Р-214/Окрвідділення профспілок гірничих робітників, місто 
Кадіївка/9 спр.

70/ф. Р-333/Курічанська сільрада/2 спр.
71/ф. Р-341/Картушинський сільКНс/1 спр.
72/ф. Р-348/луганський окружний дисциплінарний суд, місто луган-

ськ/71 спр.
73/ф. Р-350/Дисциплінарний суд при 3-у Голубовському кущрудкомі, 

село Мар’ївка Алмазно-Мар’ївського району/176 спр.
74/ф. Р-368/Кадіївський нарсуд 1-ї дільниці, місто Кадіївка/4795 спр.
75/ф. Р-371/слов’яносербський нарсуд 3-ї дільниці, місто слов’яно-

сербськ/3221 спр.
76/ф. Р-387/сорокинська РсІ/18 спр.
77/ф. Р-397/Олександрівський КВД/1 спр.
78/ф. Р-404/сорокинський районний відділ народної освіти/16 спр.
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79/ф. Р-425/луганська районна контора спілки сільськогосподарської 
кооперації, місто луганськ/21 спр.

80/ф. Р-427/луганська поштово-телеграфна контора, місто луганськ/
66 спр.

81/ф. Р-438/Артіль “Червоний механізатор”, місто луганськ/3 спр.
82/ф. Р-445/Кооперативно-трудова артіль перукарів “Єднання”, місто 

Алчевськ/7 спр.
83/ф. Р-446/панчішно-трикотажна кооперативна артіль “Текстиль-

ник”, місто луганськ/5 спр.
84/ф. Р-451/сорокинський райкомгосп, селище сорокине/16 спр.
85/ф. Р-455/Шахтинський укомгосп, місто Шахти/1 спр.
86/ф. Р-457/Ровенецький волкомгосп, місто Ровеньки/9 спр.
87/ф. Р-471/Держтрудощадкаса, місто луганськ/1 спр.
88/ф. Р486/Вергунський волземвідділ/22 спр.
89/ф. Р-489/Михайлівський волземвідділ/8 спр.
90/ф. Р-496/Успенський райфінінспектор/65 спр.
91/ф. Р-520/сорокинська райсудземкомісія/43 спр.
92/ф. Р-523/Донецька губернська судземкомісія, місто Донецьк/ 

141 спр.
93/ф. Р-524/Шахтинська окрземкомісія/14 спр.
94/ф. Р-531/Боковський гірничозаводський райпродком, ст. Антра-

цит/1 спр.
95/ф. Р-563/Ганнівське молочне товариство, село Ганнівка/1 спр.
96/ф. Р-565/Олександрівський волосний зАГс/2 спр.
97/ф. Р-566/Ровеньківський районний зАГс/1 спр.
98/ф. Р-568/Алчевський районний зАГс/1 спр.
99/ф. Р-587/луганське відділення Всеукраїнського робітничо-коопе-

ративного видавництва/3 спр.
100/ф. Р-602/сентянівське поштове відділення/3 спр.
101/ф. Р-654/Краснолуцькі районні курси ЦИТ(а)/8 спр.
102/ф. Р-676/лозово-павлівське субагенство луганського окрвід-

ділення пайового товариства “ларьок”/1 спр.
103/ф. Р-679/Алчевський районний кооператив “Металіст”/1 спр.
104/ф. Р-699/Вугільний склад при станції Бразоль/9 спр.
105/ф. Р-719/Фінінспектор 490-ї дільниці, місто луганськ/1 спр.
106/ф. Р-721/Успенський районний зАГс/3 спр.
107/ф. Р-728/луганський ремзавод, місто луганськ/189 спр.
108/ф. Р-738/сорокинський нарсуд 16-ї дільниці/3386 спр.

Філіал Да Луганської (ворошиловградської) області в 
м. Старобільську

8 лютого 1943 р. Акт про воєнні збитки старобільського державного істо-
ричного архіву (зазначена кількість знищених од. зб. – 100000) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2486, арк. 1;

15 червня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Ворошиловградського 
облдержархіву в м. старобільську – ЦДАВО України ф. 14, оп. 1, 
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спр. 2705, арк. 23–23 зв.; ДА луганської обл. ф. Р-1046, оп. 4, спр. 14, 
арк. 57–57 зв.

109/ф. Р-1/старобільський повітовий адміністративний відділ До-
нецької губернії/232 спр.

110/ф. Р-2/Ново-Айдарський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів/1921–1922 рр./
90 спр.

111/ф. Р-3/старобільське повітове статистичне бюро Донецької 
губернії/1920–1923 рр./49 спр.

112/ф. Р-5/старобільський повітовий продовольчий комітет Донець-
кої губернії/1920–1923 рр./565 спр.

113/ф. Р-6/1-го старобільського району продовольчий комітет, старо-
більський повіт Донецької губернії/1920–1921 рр./171 спр.

114/ф. Р-7/3-го Міловського району продовольчий комітет, старо-
більський повіт Донецької губернії/1 спр.

115/ф. Р-8/4-го Біловодського району продовольчий комітет, старо-
більський повіт Донецької губернії/1921–1922 рр./22 спр.

116/ф. Р-9/Районний продовольчий комітет 5-го Ново-Айдарського 
району, старобільський повіт Донецької губернії/1920–1921 рр./18 спр.

117/ф. Р-10/6-го Мостківського району продовольчий комітет, старо-
більський повіт Донецької губернії/3 спр.

118/ф. Р-11/7-го Білокуракинського району продовольчий комітет, 
старобільський повіт Донецької губернії/1921 р./10 спр.

119/ф. Р-12/9-го Осинівського району продовольчий комітет, старо-
більський повіт Донецької губернії/3 спр.

120/ф. Р-13/старобільське 17-е районне податкове бюро старобіль-
ського району, старобільський повіт Донецької губернії/1920–1922 рр./
95 спр.

121/ф. Р-14/Біловодське районне податкове бюро, старобільський по-
віт Донецької губернії/1922–1923 рр./35 спр.

122/ф. Р-15/Міловське районне податкове бюро, старобільський повіт 
Донецької губернії/1921–1923 рр./48 спр.

123/ф. Р-16/Осинівське районне податкове бюро, старобільський 
повіт Донецької губернії/1922 р./17 спр.

124/ф. Р-17/старобільський повітовий відділ праці Донецької губер-
нії/1921–1923 рр./81 спр.

125/ф. Р-18/старобільське відділення “союздонбасейну” старобіль-
ського відділення Губернського союзу споживчих товариств Донецької 
губернії/1919–1924 рр./991 спр.

126/ф. Р-20/старобільський районний фінансовий відділ старобіль-
ського повіту Донецької губернії/8 спр.

127/ф. Р-21/старобільська районна контора з заготівлі продовольства, 
старобільський повіт Донецької губернії/3 спр.

128/ф. Р-23/старобільський повітовий фінансовий відділ Донецької 
губернії/1918–1923 рр./241 спр.

129/ф. Р-24/Білолуцький волосний революційний комітет старобіль-
ський повіт Донецької губернії/1920–1922 рр./44 спр.
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130/ф. Р-26/Білолуцький волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, старобільський повіт 
Донецької губернії/1920–1922 рр./45 спр.

131/ф. Р-27/Білокуракинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів/1920–1922 рр./ 
41 спр.

132/ф. Р-29/старобільський повітовий відділ народної освіти До-
нецької губернії/1917–1923 рр./409 спр.

133/ф. Р-30/стрільцівське поштово-телеграфне відділення, стріль-
цівська волость старобільського повіту Донецької губернії/1920 р./13 спр.

134/ф. Р-31/старобільська дільнича сільськогосподарська кредитна 
спілка Донецької області/1923–1930 рр./1093 спр.

135/ф. Р-32/Можняківська сільська рада робітничих, селянських  і 
червоноармійських депутатів Білолуцького району старобільського ок-
ругу/1923–1926 рр./74 спр.

136/ф. Р-33/Романівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Білолуцького району старобільського 
округу/1921–1926 рр./67 спр.

137/ф. Р-34/Танюшівське сільськогосподарське товариство Білолуць-
кої волості, старобільський повіт Донецької губернії/1917–1920 рр./8 спр.

138/ф. Р-35/Кам’янський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./76 спр.

139/ф. Р-36/Гераськівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів/1922 р./11 спр.

140/ф. Р-37/Танюшівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./94 спр.

141/ф. Р-38/Кризький волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту.

142/ф. Р-39/Курячівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./60 спр.

143/ф. Р-40/просянівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./112 спр.

144/ф. Р-41/Марківський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./64 спр.

145/ф. Р-43/Трирічні педагогічні курси в місті старобільську старо-
більського повіту Донецької губернії/66 спр.

146/ф. Р-44/старобільське товариство взаємного кредиту, старобіль-
ський повіт Донецької губернії/1922–1923 рр./108 спр.

147/ф. Р-59/Новоборовська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Мостківського району старобільського ок-
ругу Донецької губернії/1921–1925 рр./60 спр.
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148/ф. Р-60/Олександрівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./128 спр.

149/ф. Р-61/Осинівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, старобільський повіт 
Донецької губернії/1920–1922 рр./65 спр.

150/ф. Р-62/піщанівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./23 спр.

151/ф. Р-63/Новорозсошанський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./26 спр.

152/ф. Р-64/заайдарська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Осинівського району/1925–1932 рр./147 спр.

153/ф. Р-65/закотянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Осинівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./17 спр.

154/ф. Р-67/старобільська окружна інспектура праці Донецької обла-
сті/1923–1930 рр./373 спр.

155/ф. Р-68/старобільський народний слідчий 1-ї дільниці старо-
більського повіту Донецької губернії/1920–1926 рр./62 спр.

156/ф. Р-69/старобільська 1-а шкільна рада єдиних шкіл, старобіль-
ський повіт Донецької губернії/1918–1922 рр./33 спр.

157/ф. Р-71/литвинівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Біловодського району, старобільський 
округ/1921–1927 рр./148 спр.

158/ф. Р-72/старобільське окружне кооперативне об’єднання інва-
лідів/1926 р./1 спр.

159/ф. Р-77/Фабрично-заводська семирічна школа імені “5-річчя 
Жовтневої революції” в місті старобільську старобільського району ста-
робільського округу Донецької губернії/1922–1932 рр./43 спр.

160/ф. Р-78/старобільський окружний адміністративний відділ/
6496 спр.

161/ф. Р-79/старобільська повітова судова земельна комісія Донець-
кої губернії/1920–1922 рр./104 спр.

162/ф. Р-80/старобільська окружна судово-земельна комісія/1923–
1930 рр./2588 спр.

163/ф. Р-81/старобільське дитяче містечко старобільського району 
старобільського округу/1921–1923 рр./366 спр.

164/ф. Р-83/стрільцівський державний кінний завод Міловського 
району старобільського повіту Донецької губернії/1919–1922 рр./74 спр.

165/ф. Р-84/старобільська окружна комісія допомоги дітям/1923–
1928 рр./240 спр.

166/ф. Р-85/старобільський окружний дисциплінарний суд/1926–
1927 рр./50 спр.

167/ф. Р-88/смолянинівський районний земельний відділ старобіль-
ського округу Донецької губернії/26 спр.
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168/ф. Р-89/смолянинівська районна судово-земельна комісія ста-
робільського округу Донецької губернії/1923 р./3 спр.

169/ф. Р-90/смолянинівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського ок-
ругу Донецької губернії/1923–1925 рр./137 спр.

170/ф. Р-91/старобільський повітовий відділ Управління при пові-
товому виконавчому комітеті старобільського повіту Донецької губер-
нії/1918–1923 рр./464 спр.

171/ф. Р-92/старобільський повітовий військовий комісаріат Донець-
кої губернії/3 спр.

172/ф. Р-94/старобільська окружна споживча спілка/1925–1930 рр./
135 спр.

173/ф. Р-96/старобільський повітовий профспілковий комітет пра-
цівників харчової та смакової промисловості/1920–1922 рр./23 спр.

174/ф. Р-97/старобільський окружний профспілковий комітет пра-
цівників харчової та смакової промисловості/1923–1930 рр./220 спр.

175/ф. Р-99/старобільська школа колгоспної молоді старобільського 
округу Донецької губернії/13 спр.

176/ф. Р-100/старобільське окружне Управління з заготівлі продуктів 
старобільського округу Донецької губернії/1934–1935 рр./55 спр.

177/ф. Р-101/старобільська районна спілка працівників держторгівлі 
та кооперації Донецької області/1931–1935 рр./3 спр.

178/ф. Р-102/Верхньо-Теплянська районна робітничо-селянська мілі-
ція старобільського округу Донецької області/1 спр.

179/ф. Р-103/Єпіфанівське споживче товариство Ново-Астрахансь-
кого району старобільського округу/1926–1929 рр./4 спр.

180/ф. Р-104/старобільська контора з заготівлі худоби старобіль-
ського округу Донецької області/2 спр.

181/ф. Р-105/Шульгінський олійний завод, старобільський округ 
Донецької губернії/2 спр.

182/ф. Р-106/Афранівський олійний завод Білокуракинського району, 
старобільський округ Донецької губернії/1925–1927 рр./2 спр.

183/ф. Р-109/старобільська книжкова крамниця державного видав-
ництва України, старобільський район старобільського округу/1925–
1929 рр./94 спр. 

184/ф. Р-110/старобільський повітовий фінансовий дільничий інс-
пектор, старобільський повіт Донецької губернії/1921–1924 рр./250 спр.

185/ф. Р-111/старобільський окружний комітет кооперативів/1925–
1928 рр./186 спр.

186/ф. Р-112/Cтаробільська агенція кооперативного страхування, 
старобільський район старобільського округу/1925–1928 рр./35спр.

187/ф. Р-113/старобільський окружний відділ внутрішньої торгі-
влі/1924–1930 рр./325 спр.

188/ф. Р-114/старобільський окружний комітет незаможних селян/1924–
1930 рр./154 спр. 

189/ф. Р-115/старобільська повітова робітничо-селянська інспекція 
Донецької губернії/1920–1922 рр./31 спр.
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190/ф. Р-116/9-а Осинівська районна робітничо-селянська інспекція 
старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./4 спр.

191/ф. Р-117/2-а Марківська районна робітничо-селянська інспекція 
старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./8 спр.

192/ф. Р-118/3-я Міловська районна робітничо-селянська інспекція 
сільськогосподарської зернової кооперації, старобільський повіт Донецької 
губернії/1927–1931 рр./ 162 спр.

193/ф. Р-142/Тимонівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Олександрівського району, старобільський 
округ Донецької губернії/1924–1925 рр./46 спр.

194/ф. Р-143/старобільська окружна планова комісія/1924–1930 рр./
172 спр.

195/ф. Р-144/садківська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Мостівського району старобільського округу 
Донецької губернії/1921–1924 рр./46 спр.

196/ф. Р-145/Мало-Олександрівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Олександрівського району старо-
більського округу Донецької губернії/9 спр.

197/ф. Р-146/Круглянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів старобільського району старобільського 
округу/1922–1925 рр./67 спр.

198/ф. Р-147/Чертківське українське кооперативне товариство зі збуту 
продуктів птахівництва Міловського району старобільського округу/1928–
1930 рр./54 спр.

199/ф. Р-148/старобільська окружна худобо-молочна кооперативна 
спілка Донецької області/1929–1930 рр./256 спр.

200/ф. Р-149/старобільська миловарна продуктивно-кооперативна 
артіль, старобільський район старобільського округу/1928–1929 рр./1 спр.

201/ф. Р-152/старобільська 618-а експлуатаційна ділянка старо-
більського району, старобільський округ Донецької губернії/1930–1935 рр./
316 спр. 

202/ф. Р-153/Чмирівське колективне господарство імені “2-ї п’яти-
річки” старобільського району/1931–1933 рр./82 спр.

203/ф. Р-155/Шульгінська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів старобільського району Донецької губе-
рнії/1922–1923 рр./351 спр.

204/ф. Р-156/Чмирівська сільськогосподарська артіль старобільсь-
кого району Донецької області/1930–1933 рр./142 спр.

205/ф. Р-157/Шульгінська сільськогосподарська артіль ім. леніна 
старобільського району Донецької області/1931–1933 рр./42 спр.

206/ф. Р-160/старобільське відділення Українбанку, старобільський 
район старобільського округу/1924–1927 рр./132 спр.

207/ф. Р-161/старобільська окружна очна лікарня/1923–1927 рр./
36 спр.

208/ф. Р-162/сватівська база райспоживспілки, сватівський район 
старобільського округу/27 спр.

209/ф. Р-163/Чертківське відділення старобільської споживчої спілки 
старобільського округу/7 спр.
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210/ф. Р-164/Євсузьке поштово-телеграфне відділення, Євсузький 
район старобільського округу/5 спр. 

211/ф. Р-165/старобільський краєзнавчий музей, старобільський ра-
йон старобільського округу/38 спр.

212/ф. Р-166/старобільська професійна технічна школа, старобіль-
ський район старобільського округу/1924–1927 рр./144 спр.

213/ф. Р-167/старобільська міська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, старобільський район старобільського 
округу/1925–1926 рр./24 спр.

214/ф. Р-168/Шульгінський волосний революційний комітет, старо-
більського повіт Донецької губернії/1921–1923 рр./32 спр.

215/ф. Р-169/старобільська районна рада товариства сприяння авіації 
і хімічній промисловості, старобільський округ/2 спр.

216/ф. Р-170/Біловодська районна робітничо-селянська міліція ста-
робільський округу Донецької губернії/1923–1924 рр./122 спр.

217/ф. Р-171/старобільський районний земельний відділ, старобіль-
ський округ/73 спр.

218/ф. Р-172/старобільська окружна лікарня/1921–1927 рр./96 спр.
219/ф. Р-173/Біловодський районний комітет незаможних селян ста-

робільського округу/1923–1929 рр./126 спр.
220/ф. Р-174/2-й Біловодський сільський комітет незаможних селян, 

Біловодський район Донецької області/1923–1932 рр./13 спр.
221/ф. Р-176/Біловодський районний земельний відділ старобіль-

ського округу/141 спр.
222/ф. Р-178/Гармашівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/1920–1929 рр./139 спр.

223/ф. Р-179/Кононівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського окру-
гу/1921–1929 рр./115 спр.

224/ф. Р-180/лимарівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського округу 
Донецької губернії/1927–1929 рр./77 спр.

225/ф. Р-181/зелеківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів/1923–1928 рр./70 спр.

226/ф. Р-182/Новодеркульська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/1923–1927 рр./31 спр.

227/ф. Р-183/Третяківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/165 спр.

228/ф. Р-185/попівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Біловодського району старобільського округу/
64 спр.

229/ф. Р-186/Міловський сільський комітет взаємодопомоги, Мілов-
ський район старобільського округу/1923–1927 рр./8 спр.
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230/ф. Р-187/Міловська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, Міловський район старобільського 
округу/1920–1927 рр./122 спр.

231/ф. Р-188/Біловодська районна судово-земельна комісія старо-
більського округу/1924–1927 рр./883 спр.

232/ф. Р-189/Білолуцький районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
округу/1923–1927 рр./231 спр.

233/ф. Р-190/Білолуцький районний земельний відділ старобільсь-
кого округу/1923–1928 рр./118 спр.

234/ф. Р-191/старобільська редакція окружної газети “Молодий 
колгоспник” орган старобільський окроргбюро райкому лКсМУ Донець-
кої області/1934–1936 рр./186 спр.

235/ф. Р-192/Новострільцівське поштове відділення Міловського ра-
йону старобільського округу/1921–1927 рр./27 спр.

236/ф. Р-194/старобільський районний комітет спілки працівників 
освіти, старобільський округ/1924–1925 рр./14 спр.

237/ф. Р-195/півнівський комітет товариства взаємодопомоги Міло-
вського району старобільського округу/1926 р./1 спр.

238/ф. Р-196/Великоцький сільський комітет взаємодопомоги/1925–
1929 рр./14 спр.

239/ф. Р-197/стрільцівський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1922 р./3 спр.

240/ф. Р-198/Нехаївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів стрільцівської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/1920–1922 рр./15 спр.

241/ф. Р-199/Моісеївська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Міловського району старобільського окру-
гу/1922–1926 рр./58 спр.

242/ф. Р-200/Великоцький комітет незаможних селян Міловського 
району старобільського округу/1922–1926 рр./22 спр.

243/ф. Р-201/Новобосівська сільська рада робітничих, селянських 
і черноармійських депутатів Олександрівської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./3 спр.

244/ф. Р-202/стрільцівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського 
округу/1925–1929 рр./3 спр.

245/ф. Р-203/Калмиківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Мостівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1918–1922 рр./22 спр.

246/ф. Р-204/зориківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Міловського району старобільського окру-
гу/1923–1925 рр./19 спр.

247/ф. Р-205/Кабичівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів зоринівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./26 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

���

248/ф. Р-206/Морозівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського 
округу/1923–1928 рр./7 спр.

249/ф. Р-207/1-а Біловодська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського окру-
гу Донецької губернії/1923–1924 рр./25 спр.

250/ф. Р-208/Нижньобараниківська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/1921–1927 рр./108 спр.

251/ф. Р-209/Новолимарівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/1922–1929 рр./108 спр.

252/ф. Р-210/Новонікольська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського окру-
гу/1923–1927 рр./112 спр.

253/ф. Р-211/Великоцька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Міловського району старобільського окру-
гу/1921–1927 рр./157 спр.

254/ф. Р-212/Марківський дільничний страховий агент/3 спр.
255/ф. Р-213/Новострільцівська сільська рада робітничих, селянсь-

ких і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського 
округу/1925–1927 рр./35 спр.

256/ф. Р-214/старобільська дрібнооптова база Донецької обласної 
торговельної контори зі збуту кондитерських виробів, старобільська дрібно-
оптова база Ворошиловградської обласної торговельної контори зі збуту 
кондитерських виробів/1936–1940 рр./152 спр.

257/ф. Р-215/Міловська артіль інвалідів з виробництва ковбас Мі-
ловського району старобільський округу Донецької губернії/1934 р./5 спр.

258/ф. Р-216/Новонікольський сільський комітет незаможних селян 
Міловського району старобільського округу Донецької губернії/1924–
1925 рр./3 спр.

259/ф. Р-217/Шелестівський сільський комітет незаможних селян 
Міловського району старобільського округу Донецької губернії/1923 р./
2 спр.

260/ф. Р-218/Шелестівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського ок-
ругу/1923–1926 рр./8 спр.

261/ф. Р-219/Міловський районний адміністративний відділ старо-
більського округу/1924–1927 рр./449 спр.

262/ф. Р-220/Троїцька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Марківської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1920–1926 рр./3 спр.

263/ф. Р-221/Ново-Айдарський дільничний страховий агент/13 спр.
264/ф. Р-222/Ново-Астраханський дільничний страховий агент/21 спр.
265/ф. Р-223/1-а Верхньо-покрівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту Донець-
кої губернії/68 спр.

266/ф. Р-224/Нікольський волосний виконавчий комітет старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1920–1923 рр./61 спр.
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267/ф. Р-225/Нікольська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Міловського району старобільського ок-
ругу/1920–1926 рр./48 спр.

268/ф. Р-226/Нікольський сільський комітет незаможних селян Мі-
ловського району старобільський округу Донецької губернії/1923 р./1 спр.

269/ф. Р-227/Міловський дільничний страховий агент/17 спр.
270/ф. Р-228/зориківський волосний виконавчий комітет ради робіт-

ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./40 спр.

271/ф. Р-229/Міловський районний комітет взаємодопомоги старо-
більського округу/1923–1927 рр./31 спр.

272/ф. Р-230/2-а Біловодська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського округу 
Донецької губернії/1923–1929 рр./145 спр.

273/ф. Р-231/Міловський районний комітет спілки радторгслужбов-
ців старобільського округу/1924–1927 рр./55 спр.

274/ф. Р-232/Марківська районна робітничо-селянська міліція старо-
більського округу Донецької губернії/1923–1924 рр./12 спр.

275/ф. Р-233/пантюхінський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського по-
віту Донецької губернії/1921–1922 рр./60 спр.

276/ф. Р-234/Герасимівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Марківського району старобільського округу 
Донецької губернії/8 спр.

277/ф. Р-235/Кам’янський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих селянських і червоноармійських депутатів старобільського округу 
Донецької губернії/1923–1924 рр./102 спр.

278/ф. Р-237/Босівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Олександрівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./7 спр.

279/ф. Р-238/старобільське районне бюро соціального страхування/
1937 р./4 спр.

280/ф. Р-239/старобільський окружний відділ охорони здоров’я До-
нецької області/1930–1937 рр./829 спр.

281/ф. Р-240/старобільський окружний відділ соціального забезпе-
чення Донецької області/1934–1938 рр./849 спр.

282/ф. Р-242/Кам’янський районний земельний відділ старобільсь-
кого округу Донецької губернії/20 спр.

283/ф. Р-243/Кам’янська районна судово-земельна комісія старо-
більського округу Донецької губернії/3 спр.

284/ф. Р-244/Кам’янський районний комітет взаємодопомоги старо-
більського округу Донецької губернії/4 спр.

285/ф. Р-245/Кам’янський районний відділ народної освіти старо-
більського округу Донецької губернії/1 спр.

286/ф. Р-246/павленківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Білолуцького району старобільського 
округу/1923–1927 рр./86 спр.
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287/ф. Р-247/Білолуцький районний адміністративний відділ старо-
більського округу/1925–1927 рр./134 спр.

288/ф. Р-249/литвинівський комітет незаможних селян Білолуцького 
району старобільського округу Донецької губернії/1923–1924 рр./11 спр.

310/ф. Р-274/Марківське районне земельне управління Марківського 
району старобільського округу/13 спр.

311/ф. Р-275/2-й Марківський підрайонний земельний відділ старо-
більського повіту Донецької губернії/14 спр.

312/ф. Р-276/Кам’янський районний фінансовий інспектор Кам’ян-
ського району старобільського округу/1 спр.

313/ф. Р-278/Вовкодавівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського окру-
гу/1922–1927 рр./108 спр.

314/ф. Р-281/старобільська окружна спілка працівників медичної та 
санітарної праці, старобільський округ/1923–1930 рр./226 спр.

315/ф. Р-282/старобільська окружна філія спілки працівників медич-
ної та санітарної праці Донецької області/1934–1936 рр./68 спр.

316/ф. Р-283/Євсузька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Євсузького району старобільського ок-
ругу/1923–1927 рр./59 спр.

317/ф. Р-285/Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільсь-
кого округу/1920–1926 рр./60 спр.

318/ф. Р-286/старобільське окружне аптекарське управління/1927–
1930 рр./27 спр.

319/ф. Р-287/старобільський окружний дорожний відділ Донецької 
області/1934–1937 рр./65 спр.

320/ф. Р-288/Омельківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Шульгінської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/51 спр.

321/ф. Р-289/Марківський волосний військово-революційний комі-
тет старобільського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./59 спр.

322/ф. Р-290/Євсузька районна судово-земельна комісія старобіль-
ського округу Донецької губернії/1923 р./101 спр.

323/ф. Р-291/старобільська районна судово-земельна комісія, старо-
більський округ/1923–1927 рр./873 спр.

324/ф. Р-292/Вишневатська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, старобільський район старобільського 
округу/1926 р./23 спр.

325/ф. Р-293/піщанська волосна судово-земельна комісія старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1922–1923 рр./13 спр.

326/ф. Р-294/Голодаївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Євсузького району старобільського округу 
Донецької губернії/1922–1923 рр./3 спр.

327/ф. Р-295/Вишневатський сільський комітет незаможних селян 
старобільського району старобільського округу/1927 р./1 спр.

328/ф. Р-296/Гармашівський сільський комітет взаємної допомоги 
Міловського району Донецької області/1924–1932 рр./57 спр.
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329/ф. Р-297/Євсузький районний комітет взаємодопомоги старо-
більського округу Донецької губернії/1923–1925 рр./16 спр.

330/ф. Р-299/старобільська повітова спілка кредитних і позичково-
ощадних товариств Харківської губернії. старобільська окружна сільсько-
господарська кредитна кооперативна спілка/1916–1930 рр./1345 спр.

331/ф. Р-300/Титарівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, старобільський повіт Донецької губернії/
1920 р./2 спр.

332/ф. Р-301/литвинівський волосний військово-революційний ко-
мітет старобільського повіту Донецької губернії/1921–1923 рр./9 спр.

333/ф. Р-302/старобільський районний комітет взаємодопомоги ста-
робільського округу/1923–1927 рр./36 спр.

334/ф. Р-303/сухівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Осинівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії.

335/ф. Р-304/Новобілянський сільський комітет незаможних селян 
Білолуцького району старобільського округу Донецької губернії/1922–
1923 рр./6 спр.

336/ф. Р-305/старобільський підрайонний відділ народної освіти 
старобільського району Донецької губернії/1 спр.

337/ф. Р-306/литвинівський волосний комітет взаємної допомоги 
старобільського повіту Донецької губернії/1921–1923 рр./6 спр.

338/ф. Р-307/старобільський волосний комітет взаємодопомоги ста-
робільського повіту Донецької губернії/1922 р./2 спр.

339/ф. Р-308/литвинівський волосний комітет незаможних селян 
старобільський округу Донецької губернії/1921–1923 рр./9 спр.

340/ф. Р-309/Чмирівська сільськогосподарська артіль імені сталіна 
старобільський району старобільського округу Донецької області/1930–
1934 рр./115 спр.

341/ф. Р-310/павлівське поштове відділення, павлівська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./2 спр.

342/ф. Р-311/Новорозсошанське поштове відділення, Новорозсошан-
ська волость старобільського повіту Донецької губернії/1922 р./2 спр.

343/ф. Р-312/смолянинівське поштове відділення, смолянинівська 
волость старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./2 спр.

344/ф. Р-313/старобільське районне лісове управління старобільсь-
кого округу Донецької області/1931–1934 рр./54 спр.

345/ф. Р-314/Біловодське районне лісове управління старобільського 
округу Донецької області/1933–1935 рр./25 спр.

346/ф. Р-315/лозно-Олександрівське районне лісове управління, 
лозно-Олександрівський район Донецької області/1933 р./13 спр.

347/ф. Р-316/Євсузький волосний комітет незаможних селян старо-
більського повіту Донецької губернії/1922 р./14 спр.

348/ф. Р-317/старобільська робітничо-селянська районна міліція/
1 спр.

349/ф. Р-318/старобільський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту/4 спр.
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350/ф. Р-319/старобільське окружне трудове транспортне товарис-
тво/7 спр.

351/ф. Р-320/синельниківська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Білолуцького району старобільського округу 
Донецької губернії/1923–1925 рр./11 спр.

352/ф. Р-321/старобільський окружний районний відділ Донецької 
області/1925–1930 рр./109 спр.

353/ф. Р-322/Танюшівський комітет незаможних селян старобільсь-
кого повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./8 спр.

354/ф. Р-323/Колядівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./74 спр.

355/ф. Р-324/Боровеньківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./46 спр.

356/ф. Р-327/Новоахтирська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів смолянинівської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./12 спр.

357/ф. Р-328/пластунівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Євсузької волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./2 спр.

358/ф. Р-329/1-й Біловодський сільський комітет незаможних селян 
Біловодський район старобільського округу Донецької губернії/1 спр.

359/ф. Р-330/Шарівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Танюшівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./10 спр.

360/ф. Р-331/Євсузький дільничний страховий агент/1 спр.
361/ф. Р-332/Борівський волосний комітет незаможних селян старо-

більського повіту Донецької губернії/1922 р./13 спр.
362/ф. Р-333/Білолуцький комітет незаможних селян, Білолуцька 

волость старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./8 спр. 
363/ф. Р-334/смолянинівський сільський комітет незаможних селян 

Ново-Айдарського району старобільського округу Донецької губернії/
1924 р./19 спр.

364/ф. Р-336/стрільцівський народний суд 15-ї дільниці старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1 спр.

365/ф. Р-337/Марківський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1922 р./9 спр.

366/ф. Р-338/Марківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів/1922–1923 рр./11 спр.

367/ф. Р-339/Тишківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Марківської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./8 спр.

368/ф. Р-340/Мостківська агенція Державного страхування/34 спр.
369/ф. Р-341/сватівський районний земельний відділ старобільсь-

кого округу/3 спр.
370/ф. Р-342/Чертківська сільськогосподарська кредитно-коопера-

тивна спілка/1 спр.
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371/ф. Р-343/стрільцівський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів/1923–1925 рр./48 спр.

372/ф. Р-344/Данилівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1920–1927 рр./12 спр.

373/ф. Р-346/Чертківська агентура старобільського відділення спілка-
Донбасейну/2 спр.

374/ф. Р-347/Курячівський комітет незаможних селян старобільсь-
кого повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./4 спр.

375/ф. Р-349/Курячівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів, Курячівська волость старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./20 спр.

376/ф. Р-350/Малярівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів пантюхінської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/1921–1922 рр./6 спр.

377/ф. Р-351/Городищенський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Городищенська 
волость старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./67 спр.

378/ф. Р-352/Міловський районний фінансовий відділ, Міловський 
район старобільського округу Донецької губернії/1923–1927 рр./231 спр.

379/ф. Р-353/Міловський районний відділ народної освіти старо-
більського округу Донецької губернії/1921–1927 рр./52 спр.

380/ф. Р-354/Міловський районний відділ соціального забезпечення 
старобільського округу Донецької губернії/1 спр.

381/ф. Р-356/Міловський районний фінансовий інспектор старобіль-
ський округу Донецької губернії/44 спр.

382/ф. Р-357/старобільський районний фінансовий відділ/15 спр.
383/ф. Р-358/старобільський районний відділ соціального забезпе-

чення старобільського округу/8 спр.
384/ф. Р-359/старобільська районна податкова комісія старобільсь-

кого округу/12 спр.
385/ф. Р-360/старобільська 2-а шкільна рада семирічних шкіл ста-

робільського повіту Донецької губернії/22 спр.
386/ф. Р-361/старобільське вищопочаткове міське училище старо-

більського повіту Донецької губернії/8 спр.
387/ф. Р-362/старобільське районне ленінське товариство “Геть непи-

сьменність”/1927–1933 рр./73 спр.
388/ф. Р-364/старобільський будинок селянина імені В. І. леніна 

старобільського району старобільського округу/4 спр.
389/ф. Р-365/старобільська 4-а землеустрійна партія із влаштування 

державної землі та майна, старобільський район старобільського округу/
11 спр.

390/ф. Р-366/Євсузький районний земельний відділ старобільського 
округу Донецької губернії/17 спр.

391/ф. Р-368/Новобілянський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/22 спр.

392/ф. Р-371/Городищенський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1923 р./6 спр.
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393/ф. Р-372/старобільське окружне правління товариства “Геть 
неписьменність”/1924–1930 рр./26 спр.

394/ф. Р-373/литвинівський сільський комітет взаємодопомоги/3 спр.
395/ф. Р-375/Новоглухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів Кам’янської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./2 спр.

396/ф. Р-376/Кризький волосний комітет незаможних селян, Кризька 
волость старобільського повіту Донецької губернії/1922 р./5 спр.

397/ф. Р-377/Кам’янський волосний комітет незаможних селян ста-
робільського повіту Донецької губернії/1922 р./6 спр.

398/ф. Р-378/Біловодська волосна робітничо-селянська міліція ста-
робільського повіту Донецької губернії/1919–1922 рр./42 спр.

399/ф. Р-379/Кам’янський сільський комітет незаможних селян, 
Кам’янська волость старобільського повіту Донецької губернії/1922–
1923 рр./3 спр.

400/ф. Р-380/Деркульська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1928 рр./34 спр.

401/ф. Р-381/Комітет міжнародної організації допомоги борцям ре-
волюції при старобільському окружному суді/1 спр.

402/ф. Р-382/старобільська метеорологічна станція/4 спр.
403/ф. Р-383/Євсузька районна фінансова каса/1 спр.
404/ф. Р-384/Рада сватівської агентури спілки споживчих товариств 

півдня Росії/2 спр.
405/ф. Р-385/Царівська сільська рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів Біловодського району старобільського округу 
Донецької губернії/1921–1929 рр./86 спр.

406/ф. Р-386/старобільський фабрично-заводський комітет при ста-
робільському харчовому тресті/1 спр.

407/ф. Р-387/Бараниківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./25 спр.

408/ф. Р-388/старобільський окружний організаційний комітет ле-
нінського товариства “Геть неписьменність”/1934 р./5 спр.

409/ф. Р-389/Марківський районний комітет незаможних селян ста-
робільського округу Донецької губернії/1923 р./16 спр.

410/ф. Р-390/сичівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів старобільського округу Донецької губер-
нії/1922–1923 рр./17 спр.

411/ф. Р-391/Ново-Оленівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів старобільського округу Донецької губернії/
1923 р./1 спр.

412/ф. Р-392/Осинівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Марківського району старобільського округу 
Донецької губернії/1923 р./18 спр.

413/ф. Р-393/смолянинівський районний комітет спілки працівників 
радянської торгівлі/1926–1930 рр./34 спр.
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414/ф. Р-396/Ганусівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Марківського району старобільського округу 
Донецької губернії/1922 р./18 спр.

415/ф. Р-397/Кам’янський районний комітет незаможних селян ста-
робільського округу Донецької губернії/1923 р./9 спр.

416/ф. Р-399/Місцевий комітет працівників спілки радянських служ-
бовців при старобільському Українбанку/8 спр.

417/ф. Р-400/старобільська окружна рада товариства допомоги авіації 
та хімічній промисловості/1 спр.

418/ф. Р-401/Копанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Кам’янської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./43 спр.

419/ф. Р-403/Гнидівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Городищенської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./1 спр.

420/ф. Р-404/старобільський повітовий відділ управління місцевого 
транспорту/1920–1923 рр./48 спр.

421/ф. Р-405/Городищенська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Городищенської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1923–1929 рр./50 спр.

422/ф. Р-406/Шульгинський багатокрамницевий кооператив/1924–
1930 рр./126 спр.

423/ф. Р-407/Тимонівський волосний виконавччий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Тимонівська во-
лость старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./83 спр.

424/ф. Р-408/старобільська окружна комісія допомоги червоноар-
мійцям та інвалідам/151 спр.

425/ф. Р-409/Шульгінська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського ок-
ругу Донецької губернії/1922-1923 рр./15 спр.

426/ф. Р-410/Курячівське сільськогосподарське кредитне товариство/
1 спр.

427/ф. Р-411/Курячівський волосний наглядач робітничо-селянської 
міліції старобільського повіту Донецької губернії/2 спр.

428/ф. Р-412/Кризьський волосний наглядач робітничо-селянської 
міліції старобільського повіту Донецької губернії.

429/ф. Р-413/Денежнеківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Штормівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1920–1922 рр./42 спр.

430/ф. Р-414/Біловодський районний комітет профспілки працівників 
освіти/1923–1926 рр./88 спр.

431/ф. Р-415/Штормівська сільська рада робітничих селянських і 
червоноармійських депутатів Штормівської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/1921–1922 рр./16 спр.

432/ф. Р-416/старобільський окружний комітет спілки працівників 
освіти/1923–1929 рр./262 спр.
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433/ф. Р-417/Безгинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Ново-Айдарської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/1922 р./15 спр.

434/ф. Р-418/литвинівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Білолуцького району старобільського 
округу/1927–1929 рр./36 спр.

435/ф. Р-419/Маловенделівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Ново-Айдарської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1921 р./4 спр.

436/ф. Р-420/Новодеркульський сільський комітет незаможних селян 
Біловодського району старобільського округу/3 спр.

437/ф. Р-421/Чепигівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Мостівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921 р./1 спр.

438/ф. Р-422/Кам’янська районна робітничо-селянська міліція ста-
робільського округу Донецької губернії/1923–1924 рр./15 спр.

439/ф. Р-423/старобільський пункт всесоюзного державного об’єд-
нання радянських м’ясних господарств “скотар” старобільського ра-
йону/1930–1931 рр./77 спр.

440/ф. Р-424/Климівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новоборівської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./1 спр.

441/ф. Р-425/Гайдуківська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Міловської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./6 спр.

442/ф. Р-426/Булгаківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новоборівської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./11 спр.

443/ф. Р-427/Мостівський волосний комітет незаможних селян старо-
більського повіту Донецької губернії/1922 р./10 спр.

444/ф. Р-428/Шпотинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів старобільського району старобільського ок-
ругу/1923–1925 рр./72 спр.

445/ф. Р-429/Біловодський районний адміністративний відділ старо-
більського округу/1925–1926 рр./10 спр.

446/ф. Р-430/Шпотинський сільський комітет незаможних селян Єв-
сузького району старобільського округу/1924–1925 рр./3 спр.

447/ф. Р-431/Мостівський районний відділ зАГс старобільського 
округу/8 спр.

448/ф. Р-432/Олексіївський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського по-
віту Донецької губернії/1920–1922 рр./118 спр.

449/ф. Р-433/старобільська окружна професійна спілка працівників 
землі та лісу/1923–1929 рр./339 спр.

450/ф. Р-434/Круглянський сільський комітет незаможних селян 
Мостівського району старобільського округу Донецької губернії/1924–
1925 рр./2 спр.
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451/ф. Р-435/старобільський повітовий комітет незаможних се-
лян/1921–1922 рр./35 спр.

452/ф. Р-437/Кризька сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів Кризької волості старобільського повіту Донецької 
губернії/1922 р./1 спр.

453/ф. Р-438/Бондарівська сільська рада робітничих, селянських  і 
червоноармійських депутатів Кризької волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./1 спр.

454/ф. Р-439/старобільська поштово-телеграфна контора/1918–1922 рр./
148 спр.

455/ф. Р-440/Гончарівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Олександрівської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./1 спр.

456/ф. Р-441/Макартетинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Осинівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./7 спр.

457/ф. Р-443/Тернівський сільський комітет незаможних селян Ка-
м’янської волості старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

458/ф. Р-444/Донцівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новорозсошанської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./7 спр.

459/ф. Р-445/палівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./46 спр.

460/ф. Р-446/старобільський районний пункт соціального страху-
вання луганської окружної страхової каси/29 спр.

461/ф. Р-447/луб’янська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Білокуракинської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./11 спр.

462/ф. Р-448/старобільський окружний відділ внутрішньої торгівлі 
Донецької області/1934–1938 рр./497 спр.

463/ф. Р-449/старобільський повітовий юридичний відділ Донецької 
губернії/64 спр.

464/ф. Р-450/старобільський місцевий комітет спілки політпросвіт-
працівників при центральній бібліотеці, старобільський район старо-
більського округу/1925 р./8 спр.

465/ф. Р-451/Африканська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Олексіївської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./1 спр.

466/ф. Р-452/Танюшівський сільський комітет незаможних селян, 
Танюшівська волость старобільського повіту Донецької губернії/1922–
1923 рр./7 спр.

467/ф. Р-453/старобільський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців/1 спр.

468/ф. Р-454/Кабичівська артіль інвалідів з випічки хліба Міловсь-
кого району старобільського округу Донецької губернії/1923–1924 рр./
3 спр.
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469/ф. Р-455/Шульгінський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

470/ф. Р-456/Колядівський волосний комітет незаможних селян ста-
робільського повіту Донецької губернії/1921–1923 рр./11 спр.

471/ф. Р-457/Муратівський сільський комітет незаможних селян Ново-
айдарського району старобільського округу Донецької губернії/1923 р./
1 спр.

472/ф. Р-458/старобільський зерновий тваринницький трест, старо-
більський округ Донецької області/1933–1936 рр./1391 спр.

473/ф. Р-460/Капітанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Ново-Айдарського району старобільського 
округу Донецької губернії/1923–1924 рр./14 спр.

474/ф. Р-463/старобільська будівна контора сільськогосподарських 
споруджень, старобільський округ Донецької губернії/1934–1935 рр./
119 спр.

475/ф. Р-464/Чмирівська сільська рада взаємодопомоги старобіль-
ського району Донецької області/15 спр.

476/ф. Р-465/Чмирівське товариство допомоги авіації та хімії ста-
робільського району старобільського округу/1 спр.

477/ф. Р-466/Муратівський волосний комітет незаможних селян ста-
робільського повіту Донецької губернії/1922 р./1 спр.

478/ф. Р-467/Копанське товариство допомоги авіації та хімії Біло-
водського району старобільського округу/1 спр.

479/ф. Р-468/лиманська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів старобільського району старобільського 
округу/1 спр.

480/ф. Р-469/старобільська контора орендарів млинового підпри-
ємства, старобільський повіт Донецької губернії/1922 р./1  спр.

481/ф. Р-470/Олександрівська ветеринарна амбулаторія 5-ї дільниці 
Олександрівської волості старобільського повіту Донецької губернії/
1921 р./1 спр.

482/ф. Р-471/Марківська районна юридична консультація/1930 р./
1 спр.

483/ф. Р-472/Міловський уповноважений відділу комунального 
господарства стрільцівської волості старобільського повіту Донецької 
губернії/1921–1922 рр./3 спр.

484/ф. Р-474/Ново-Айдарський районний агент державного страху-
вання старобільського округу/1925 р./1 спр.

485/ф. Р-475/піщанівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів старобільського району старобільського 
округу/7 спр.

486/ф. Р-476/Бараниківська сільська рада незаможних селян Біло-
водського району старобільського округу/1931 р./1 спр.

487/ф. Р-477/Білолуцьке районне лісництво старобільського окру-
гу/1922–1923 рр./22 спр.

488/ф. Р-478/стрільцівський районний відділ робітничо-селянської 
міліції старобільського округу Донецької губернії/1923 р./9 спр.

489/ф. Р-479/стрільцівський районний комітет незаможних селян 
старобільського округу Донецької губернії/1923–1924 рр./7 спр.
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490/ф. Р-480/підгорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів старобільського району старобільського 
округу Донецької губернії/1 спр. 

491/ф. Р-482/Олександрівська районна рада професійних спі-
лок/1925–1927 рр./4 спр.

492/ф. Р-483/Вовкодавівський сільський комітет незаможних селян 
Біловодського району старобільського округу Донецької губернії/1924 р./
7 спр.

493/ф. Р-484/Романівський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1920–1921 рр./1 спр.

494/ф. Р-485/Михайлівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Колядівської волості старобільського 
повіту/1921–1922 рр./2 спр.

495/ф. Р-486/Осинівський районний земельний відділ старобільсь-
кого округу Донецької губернії/1 спр.

496/ф. Р-487/1-а Білокуракинська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, Білокуракинська волость старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1922 р./16 спр.

497/ф. Р-488/співаківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Штормівської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/1921–1922 рр./30 спр.

498/ф. Р-489/Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Ново-Айдарської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./29 спр.

499/ф. Р-490/Ново-Айдарська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, Ново-Айдарська волость старобільського 
повіту Донецької губернії/1921 р./44 спр.

500/ф. Р-491/петренківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Штормівської волості старобільського пові-
ту Донецької губернії/1922 р./12 спр.

501/ф. Р-492/Ковалівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Осинівської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921 р./4 спр.

502/ф. Р-493/Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Олексіївська волость старобільського пові-
ту Донецької губернії/1922 р./12 спр.

503/ф. Р-495/лизинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Білокуракинської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/1921–1922 рр./8 спр.

504/ф. Р-496/Цілуйківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Білокуракинської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./4 спр.

505/ф. Р-497/Шапарівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Білокуракинської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./19 спр.

506/ф. Р-498/2-а Білокуракинська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, Білокуракинська волость старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./46 спр.
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507/ф. Р-499/стрільцівський районний комітет спілки працівників 
землі та лісу Міловського району старобільського округу Донецької губер-
нії/1923–1924 рр./23 спр.

508/ф. Р-500/смолянинівський районний комітет спілки працівників 
землі та лісу Ново-Айдарського району старобільського округу/1923–
1926 рр./49 спр.

509/ф. Р-503/Чмирівський сільський комітет незаможних селян/6 спр.
510/ф. Р-504/старобільський повітовий комітет санітарно-медичних 

працівників Донецької губернії/1920–1922 рр./14 спр.
511/ф. Р-505/старобільський місцевком спілки санітарно-медичних 

працівників при 1-й радянській лікарні, старобільський район старобіль-
ського округу/1923–1926 рр./46 спр. 

512/ф. Р-506/старобільський повітовий профспілковий комітет пра-
цівників землі та лісу Донецької губернії/20 спр.

513/ф. Р-507/Нещеретівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Білокуракинської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./18 спр.

514/ф. Р-508/Колядівський народний суд 14-ї ділянки старобільського 
повіту/1920 р./27 спр.

515/ф. Р-509/старобільська повітова професійна рада Донецької гу-
бернії/19 спр.

516/ф. Р-510/Городищенське поштове відділення, Городищенська во-
лость старобільського повіту Донецької губернії/1918–1923 рр./12 спр. 

517/ф. Р-511/Ново-Айдарське поштове відділення, Ново-Айдарська 
волость старобільського повіту Донецької губернії/1920 р./2 спр.

518/ф. Р-512/Шульгинське поштове відділення, Шульгінська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./7 спр.

519/ф. Р-513/Тимонівське поштове відділення, Тимонівська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./13 спр.

520/ф. Р-514/Колядівське поштове відділення, Колядівська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1920–1921 рр./7 спр.

521/ф. Р-515/піщанське поштове відділення, піщанська волость ста-
робільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./10 спр.

522/ф. Р-516/Воєводське поштове відділення, Воєводська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./3 спр.

523/ф. Р-517/Нещеретівське поштове відділення Олексіївської волості 
старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./9 спр.

524/ф. Р-518/Олексіївське поштове відділення, Олексіївська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1921 р.

525/ф. Р-519/Танюшівське поштове відділення, Танюшівська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./7 спр.

526/ф. Р-520/Новобілянське поштове відділення, Ново-Білянська во-
лость старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./3 спр.

527/ф. Р-521/Білолуцький районний професійний комітет спілки пра-
цівників освіти старобільського округу/1925 р./6 спр.

528/ф. Р-522/старобільський місцевком спілки радянських торго-
вельних службовців при старобільському відділенні державного видав-
ництва України, старобільський округ/1926–1927 рр./7 спр.
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529/ф. Р-523/старобільський повітовий комітет спілки радянських 
торговельних службовців Донецької губернії/1921–1922 рр./20 спр.

530/ф. Р-524/старобільський окружний комітет спілки радянських 
торговельних службовців/1923–1926 рр./339 спр.

531/ф. Р-525/старобільська районна кооперативна зернова спілка/1930–
1931 рр./121 спр.

532/ф. Р-526/Білокуракинський районний комітет спілки радянських 
торговельних службовців старобільського округу/1923–1925 рр./26 спр.

533/ф. Р-527/Євсузький професійний комітет радянських торговель-
них службовців Біловодського району старобільського округу Донецької 
губернії/1923–1924 рр./11 спр.

534/ф. Р-528/Осинівський районний комітет спілки радянських тор-
говельних службовців старобільського округу/1923–1927 рр./46 спр.

535/ф. Р-530/Біловодський районний комітет спілки радянських-тор-
говельних службовців старобільського округу/1923–1926 рр./44 спр.

536/ф. Р-531/Марківський районний комітет спілки радянських тор-
говельних службовців старобільського округу/1926 р./9 спр.

537/ф. Р-532/Штормовське поштове відділення, Штормовська воло-
сть старобільського повіту Донецької губернії/1921 р./8 спр.

538/ф. Р-535/старобільська окружна комісія зі здачі в оренду націо-
налізованих борошно-млино-круп’яних підприємств/11 спр.

539/ф. Р-536/старобільський уповноважений Донецької губернської 
ради народного господарства, старобільський округ Донецької губернії/
3 спр.

540/ф. Р-537/старобільська повітова комісія з денаціоналізації та зда-
чі в оренду борошно-млино-круп’яних підприємств при Упродкомі/1921–
1923 рр./13 спр.

541/ф. Р-538/старобільська протипожежна комісія, старобільський 
округ Донецької губернії/4 спр.

542/ф. Р-540/Булавинівське сільськогосподарське товариство старо-
більського району старобільського округу Донецької губернії/5 спр.

543/ф. Р-541/старобільський районний відділ народної освіти, ста-
робільський округ Донецької губернії/7 спр.

544/ф. Р-542/Дворічна міжрайонна луганська радпартшкола/1927–
1936 рр./108 спр.

545/ф. Р-543/старобільська повітова комісія неповнолітніх право-
порушників Донецької губернії/4 спр.

546/ф. Р-544/Мостівський районний комітет профспілки працівників 
сільського та лісового господарства/1923–1926 рр./44 спр.

547/ф. Р-545/старобільське піщано-байрачне лісництво, старобіль-
ський район старобільського округу Донецької губернії/8 спр.

548/ф. Р-546/Деркульське лісництво Біловодського району старо-
більського округу Донецької губернії/5 спр.

549/ф. Р-547/Верхньо-покровська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів старобільського повіту Харківської 
губернії /1 спр.

550/ф. Р-548/сватівська міжрайонна контора з заготівлі зерна сватів-
ський район Донецької області/1933 р./435 спр.
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551/ф. Р-549/Білокуракинський народний суд 8-ї дільниці, Білокура-
кинський район старобільського округу/1920–1927 рр./1942 спр.

552/ф. Р-551/Міловський народний суд 4-ї дільниці, Міловський ра-
йон старобільського округу Донецької губернії/1920–1923 рр./5562 спр.

553/ф. Р-553/Мостівський народний суд 11-ї дільниці, Мостівський 
район старобільського округу/1920–1930 рр./327 спр.

554/ф. Р-554/Олександрівський народний суд 7-ї дільниці, Олексан-
дрівський район старобільського округу/1920–1929 рр./1938 спр.

555/ф. Р-555/Марківський народний суд 5-ї дільниці, Марківський 
район старобільський округу/1920–1929 рр./2040 спр.

556/ф. Р-556/Біловодський народний суд 3-ї дільниці, Біловодський 
район старобільського округу/1920–1929 рр./4034 спр.

557/ф. Р-557/Осинівський народний суд 9-ї дільниці, Осинівський ра-
йон старобільського округу Донецької губернії/1920–1924 рр./1855 спр.

558/ф. Р-558/Білолуцький народний суд 6-ї дільниці, Білолуцький 
район старобільського округу/1920–1928 рр./3261 спр.

559/ф. Р-559/старобільський окружний млиновий трест Донецької 
області/1935–1938 рр./160 спр.

560/ф. Р-560/Верхньо-покровська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів старобільського повіту Донецької 
губернії/4 спр.

561/ф. Р-561/проїжджанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Осинівського району старобільського 
округу/1920–1921 рр./33 спр.

562/ф. Р-562/Шульгинська волосна судово-земельна комісія старо-
більського повіту Донецької губернії /27 спр.

563/ф. Р-563/Беседівська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Шульгинської волості старобільського по-
віту Донецької губернії/5 спр. 

564/ф. Р-564/старобільський підрайонний військово-революційний 
комітет, старобільський повіт Донецької губернії/1920–1921 рр./80 спр.

565/ф. Р-565/старобільська повітова соціальна страхова каса Донець-
кої губернії/1922 р./12 спр.

566/ф. Р-566/Новоайдарський народний суд 13-ї дільниці старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1920 р./5 спр.

567/ф. Р-567/Мостівський районний земельний відділ, Мостівський 
район старобільського округу/1929–1929 рр./266 спр.

568/ф. Р-568/Мостівська районна судово-земельна комісія старо-
більського округу/1925–1930 рр./576 спр.

569/ф. Р-569/старобільський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу/12 спр.

570/ф. Р-570/Міловський районний комітет товариства допомоги 
жертвам інтервенції, Міловський район старобільського округу/7 спр.

571/ф. Р-571/Місцевий комітет професійної спілки працівників радян-
ської торгівлі при старобільському окрсоцзабезі/6 спр.

572/ф. 572/Місцевий комітет професійної спілки працівників радян-
ської торгівлі при старобільському окрстатбюро/14 спр.
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573/ф. Р-573/Осинівський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського округу/
1 спр.

574/ф. Р-574/Кононівський сільський комітет незаможних селян Бі-
ловодського району/1 спр.

575/ф. Р-575/Царівський сільський комітет незаможних селян Біло-
водського району/5 спр.

576/ф. Р-577/Брусівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського ок-
ругу/1921–1922 рр./31 спр.

577/ф. Р-578/Біловодський районний відділ народної освіти, Біло-
водський район старобільського округу/29 спр.

578/ф. Р-579/старобільська контора з будування залізничного моста 
через річку Айдар старобільський району старобільського округу/1938 р./
20 спр.

579/ф. Р-580/петропавлівське поштове відділення, петропавлівська 
волость старобільського повіту Донецької губернії/3 спр.

580/ф. Р-581/старобільська міжрайонна млинова контора/1 спр.
581/ф. Р-583/старобільський місцевий комітет спілки радянських 

працівників при старобільському волосному виконавчому комітеті, старо-
більська волость старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

582/ф. Р-588/старобільський підрайонний комітет праці, старобіль-
ський повіт Донецької губернії/1 спр.

583/ф. Р-589/старобільський підрайонний земельний відділ, старо-
більський повіт Донецької губернії/9 спр. 

584/ф. Р-590/старобільський волосний військово-революційний ко-
мітет, старобільський повіт Донецької губернії/4 спр.

585/ф. Р-592/Мостівський підрайонний земельний відділ старобіль-
ського району Донецької губернії/1 спр.

586/ф. Р-593/старобільська окружна комісія з виселення колишніх 
поміщиків і великих землевласників/29 спр.

587/ф. Р-594/Рубівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів.

588/ф. Р-596/старобільський окрфінвідділ місцевого комітету про-
фесійної спілки радянських торговельних службовців/1925–1930 рр./
29 спр.

589/ф. Р-597/Біловодський дільничний агент з соціального страху-
вання/3 спр.

590/ф. Р-598/старобільський повітовий відділ соціального забезпе-
чення Донецької губернії/1919–1922 рр./201 спр.

591/ф. Р-599/старобільська окружна рада спілки безвірників/5 спр.
592/ф. Р-600/сватівська база “плугар” акціонерного товариства у 

справі збуту машин і знаряддя сільського господарства старобільського 
району/7 спр.

593/ф. Р-601/старобільське відділення Донецького сільськогосподар-
ського банку, старобільський район старобільського округу/1925–1927 рр./
58 спр.
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594/ф. Р-602/Кирносівська сільська рада робітничих, селянських  і 
червоноармійських депутатів/1 спр.

595/ф. Р-603/Новомиколаївський сільський комітет взаємодопомоги 
Міловського району старобільського округу/6 спр.

596/ф. Р-604/Міловський сільський комітет незаможних селян, Мі-
ловський район старобільського округу Донецької області/4 спр.

597/ф. Р-605/левнівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Ново-Астраханського району старобільсь-
кого округу/15 спр.

598/ф. Р-606/Біловодський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу/1924–1927 рр./59 спр.

599/ф. Р-607/Ново-псковський народний слідчий 4-ї дільниці старо-
більського округу Донецької губернії/1921–1926 рр./6 спр.

600/ф. Р-608/Марківський районний відділ народної освіти старо-
більського округу Донецької губернії/2 спр.

601/ф. Р-609/2-е Біловодське сільське товариство взаємодопомоги/
3 спр.

602/ф. Р-610/старобільська окружна спілка промислової кооперації 
Донецької області/1934–1935 рр./77 спр.

603/ф. Р-611/смолянинівський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/3 спр.

604/ф. Р-612/Біловодський районний фінансовий інспектор старо-
більського округу/80 спр.

605/ф. Р-613/Євсузький районний фінансовий інспектор старобіль-
ського округу/1934–1935 рр./3 спр.

606/ф. Р-614/Біловодський районний відділ місцевого господарства 
старобільського округу/1923–1929 рр./59 спр.

607/ф. Р-615/Мостівський районний комітет взаємодопомоги старо-
більського округу/5 спр.

608/ф. Р-616/Мостівський районний фінансовий відділ старобільсь-
кого округу/50 спр.

609/ф. Р-617/старобільське поштове відділення старобільського по-
віту Донецької губернії/3 спр.

610/ф. Р-618/Мостівський районний відділ народної освіти старо-
більського округу/1924–1929 рр./23 спр.

611/ф. Р-619/Новоборівський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

612/ф. Р-620/старо-Айдарський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
повітув Донецької губернії/1920–1922 рр./108 спр.

613/ф. Р-621/старобільський відділ управління державних кінних 
заводів, старобільський район старобільського округу Донецької губернії/
3 спр.

614/ф. Р-622/Біловодський відділ управління державних кінних за-
водів, Біловодська волость старобільського повіту Донецької губернії/
4 спр.

615/ф. Р-623/3-й Міловський підрайонний земельний відділ старо-
більського повіту Донецької губернії/1 спр.
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616/ф. Р-624/3-й Міловський підрайонний відділ соціального забез-
печення старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

617/ф. Р-625/3-й Міловський підрайонний революційний комітет, 
старобільський повіт Донецької губернії/3 спр.

618/ф. Р-627/старобільська районна комісія неповнолітніх правопо-
рушників, Донецька область/10 спр.

619/ф. Р-628/Климівське тракторне товариство Мостівського району 
старобільського округу/1 спр.

620/ф. Р-629/Шульгинське кооперативне товариство старобільського 
району старобільського округу/2 спр.

621/ф. Р-630/Городищенський сільський комітет взаємодопомоги Бі-
ловодського району старобільського округу/1 спр.

622/ф. Р-631/Кабанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Кам’янська волость старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./8 спр.

623/ф. Р-632/Караванська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Новорозсошанської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/4 спр.

624/ф. Р-633/Голубівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Мостівська волость старобільського повіту 
Донецької губернії/5 спр.

625/ф. Р-634/Ново-Астраханський волосний комітет незаможних се-
лян старобільського повіту Донецької губернії/1922 р./6 спр.

626/ф. Р-635/солодківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Ново-Астраханської волості старобільського 
повіту Донецької губернії/17 спр.

627/ф. Р-636/Ново-псковське споживче товариство старобільського 
повіту Донецької губернії/7 спр.

628/ф. Р-637/просянівський волосний комітет незаможних селян 
старобільського повіту Донецької губернії/1921–1923 рр./4 спр.

629/ф. Р-638/старобільська тракторна база Українського автотранс-
портного торговельно-промислового акціонерного товариства/15 спр.

630/ф. Р-640/Шульгинський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського по-
віту Донецької губернії/2 спр.

631/ф. Р-641/Уповноважений Донецької губернської ради професій-
них спілок по старобільському округу/1922–1925 рр./51 спр.

632/ф. Р-642/Білолуцький районний комітет незаможних селян, Біло-
луцький район Донецької області/1923–1932 рр./89 спр.

633/ф. Р-644/Міловський районний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського ок-
ругу/1922–1929 рр./528 спр.

634/ф. Р-645/Міловський районний комітет незаможних селян, Мі-
ловський район/1923–1924 рр./95 спр.

635/ф. Р-646/Копанська сільська рада незаможних селян Біловодсь-
кого району старобільського округу/1925–1930 рр./4 спр.

636/ф. Р-647/півнівський сільський комітет незаможних селян Ново-
Астраханського району старобільського округу/4 спр.
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637/ф. Р-648/старобільський повітовий комітет спілки працівників 
освіти, старобільський повіт Донецької губернії/1921–1923 рр./19 спр.

638/ф. Р-649/лимарівський сільський комітет незаможних селян 
Біловодського району/13 спр.

639/ф. Р-650/Городищенський сільський комітет незаможних селян 
Біловодського району старобільського округу/1923–1930 рр./17 спр.

640/ф. Р-651/Марківська районна судово-земельна комісія старо-
більського округу Донецької губернії/1923 р./65 спр.

641/ф. Р-652/Біловодське районне товариство взаємодопомоги, Біло-
водський район/1923–1931 рр./67 спр.

642/ф. Р-653/Гармашівський сільський комітет незаможних селян 
Біловодського району/1925–1932 рр./35 спр.

643/ф. Р-654/Новоахтирська сільськогосподарська артіль “Червоне 
село” Ново-Айдарського району Донецької області/1930–1932 рр./41спр.

644/ф. Р-655/Муратівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Муратівська во-
лость старобільського повіту Донецької губернії/5 спр.

645/ф. Р-656/Чикирякинська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Марківської волості старобільського повіту 
Донецької губернії/7 спр.

646/ф. Р-657/Кам’янська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів, Олександрівська волость старобільського 
повіту Донецької губернії/39 спр.

647/ф. Р-659/попівський сільський комітет незаможних селян Біло-
водського району старобільського округу/13 спр.

648/ф. Р-660/профспілковий уповноважений спілки працівників 
харчової та смакової промисловості при Африканському олійному заводі 
Білокуракинського району старобільського округу/1929 р./4 спр.

649/ф. Р-661/Трудобатьківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, Олександрівська волость старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./5 спр.

650/ф. Р-662/профспілковий уповноважений спілки працівників 
землі та лісу при старобільському окружному земельному відділі/1925–
1927 рр./5 спр.

651/ф. Р-663/старобільська окружна станція з боротьби зі шкідни-
ками сільського господарства, Донецька область/1933–1934 рр./166 спр.

652/ф. Р-665/старобільський економіст-кореспондент Харківського 
уповноваженого народного комісаріату торгівлі, старобільський округ/
1926 р./16 спр.

653/ф. Р-666/Рудівський сільський комітет незаможних селян, Мос-
тівська волость старобільського повіту Донецької губернії/1 спр.

654/ф. Р-667/Нянчинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоармійських депутатів, Олександрівська волость старобільського по-
віту Донецької губернії/2 спр.

655/ф. Р-668/стукалівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Олександрівська волость старобільськиого 
повіту Донецької губернії/1 спр.
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656/ф. Р-669/Овчарівська сільська рада робітничих, селянських  і 
червоноармійських депутатів, Олександрівська волость старобільського 
повіту Донецької губернії/1922 р./5 спр.

657/ф. Р-670/старобільський районний комітет спілки будівельників, 
старобільський округ/1929–1930 рр. /36 спр.

658/ф. Р-671/Міловський дитячий будинок, Міловський район старо-
більського округу Донецької губернії/1922–1924 рр./24 спр.

659/ф. Р-672/Ново-Айдарський дитячий будинок, Ново-Айдарський 
район старобільського округу Донецької губернії/1920–1924 рр./17 спр.

660/ф. Р-673/старобільська радянська ремонтно-шефська майстерня, 
старобільська волость старобільського повіту Харківської губернії/1920–
1922 рр./21 спр.

661/ф. Р-674/старобільська повітова комісія допомоги голодуючим 
Донецької губернії/1922–1923 рр./2 спр.

662/ф. Р-675/Тимонівська лікарська амбулаторія, Тимонівська воло-
сть старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./11 спр.

663/ф. Р-676/старобільський окружний комітет спілки працівників 
комунального господарства/1923–1925 рр./41 спр.

664/ф. Р-677/Міловський районний комітет професійної спілки пра-
цівників землі та лісу старобільського округу/1924–1926 рр./38 спр.

665/ф. Р-678/старобільський місцевий комітет спілки радянських 
торговельних службовців у камері народного суду 1-ї дільниці, старобіль-
ського район старобільського округу/11 спр.

666/ф. Р-679/покровське районне лісництво старобільського округу 
Донецької області/20 спр.

667/ф. Р-680/Ново-псковське поштове відділення, Осинівська волость 
старобільського повіту Донецької губернії/4 спр.

668/ф. Р-681/Біловодський дитячий будинок, Біловодський район 
старобільського округу Донецької губернії/1921–1924 рр./62 спр.

669/ф. Р-682/Ольшанська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів, Воєводська волость старобільського повіту 
Донецької губернії/1922 р./6 спр.

670/ф. Р-683/лознянська сільська рада робітничих, селянських і  
червоноармійських депутатів Олександрівської волості, старобільський 
повіт Донецької губернії/1922 р./8 спр.

671/ф. Р-684/старобільський повітовий відділ спілки працівників 
комунального господарства Донецької губернії/1922 р./5 спр.

672/ф. Р-685/Ново-Астраханський районний комітет професійної 
спілки працівників землі та лісу старобільського округу/1923–1929 рр./
40 спр.

673/ф. Р-687/Гладківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Олександрівської волості, старобільський повіт 
Донецької губернії/6 спр.

674/ф. Р-688/заіківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Олексіївської волості, старобільський повіт/
1922 р./10 спр.

675/ф. Р-689/старобільське споживче товариство, старобільський ра-
йон старобільського округу/1921–1930 рр./311 спр.
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676/ф. Р-690/старобільська районна контора українського сільського 
кооперативного центру Донецької області/12 спр.

677/ф. Р-691/старобільський 6-й заготівельний пункт Донецької 
обласної контори “союзутиль” старобільського округу/1934–1935 рр./
47 спр.

678/ф. Р-692/Мостівський районний комітет незаможних селян, Мос-
тівський район старобільського округу/41 спр.

679/ф. Р-693/Мостівський районний відділ соціального забезпечення, 
Мостівський район старобільського округу/8 спр.

680/ф. Р-694/Мостівський районний відділ охорони здоров’я, Мос-
тівський район старобільського округу/1 спр.

681/ф. Р-695/Мостівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів старобільського 
округу/1923–1930 рр./309 спр.

682/ф. Р-696/Мостівська комісія неповнолітніх правопорушників, 
Мостівський район старобільського округу/14 спр.

683/ф. Р-697/старобільський місцевий робітничий кооператив імені 
Ворошилова, старобільський район старобільського округу Донецької 
області/1931–1936 рр./653 спр.

684/ф. Р-700/Біловодський народний слідчий 2-ї дільниці Біловодсь-
кого району/1921–1930 рр./76 спр.

685/ф. Р-701/Бараниківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів Біловодського району старобільського 
округу/1929 р./22 спр.

686/ф. Р-702/слов’янський донецький союзний скотарський тре-
ст/1932–1934 рр./48 спр.

687/ф. Р-703/Біловодське районне державне страхування, Біловодсь-
кий район старобільського округу/1924–1928 рр./183 спр.

688/ф. Р-704/Нижньобараниківське сільське товариство каси взаємо-
допомоги Біловодського району старобільського округу/1929 р./3 спр.

689/ф. Р-705/Данилівське сільське товариство каси взаємодопомоги 
Біловодського району старобільського округу/1923–1928 рр./15 спр.

690/ф. Р-706/Біловодський професійний комітет, Біловодський район 
старобільського округу/1928–1929 рр./15 спр.

691/ф. Р-707/старший слідчий старобільського окружного суду/1923–
1927 рр./42 спр.

692/ф. Р-708/Городищенське кооперативне птахівниче товариство Бі-
ловодського району старобільського округу/1929 р./2 спр.

693/ф. Р-711/Марківське районне лісництво, Марківський район 
старобільського округу/1920–1929 рр./4 спр.

694/ф. Р-712/Біловодське Червоно-Жовтневе лісництво Біловодського 
району старобільського округу/1929 р./6 спр.

695/ф. Р-713/старобільська окружна контора з заготівлі зерна До-
нецької області/1934–1938 рр./3997 спр.

696/ф. Р-714/старобільська окружна комісія сільських товариств 
взаємодопомоги/2 спр.

697/ф. Р-715/Борівська сільськогосподарська артіль імені “проле-
таря” смолянинівського району старобільського округу Донецької гу-
бернії/1 спр.
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698/ф. Р-718/Білокуракинська робітничо-селянська міліція 7-го ра-
йону старобільського повіту Донецької губернії/1921–1922 рр./27 спр.

699/ф. Р-724/Третя виїздна сесія народного суду по старобільському 
повіту Донецької губернії/50 спр.

700/ф. Р-725/Друга продовольча сесія при народному суді старобіль-
ського повіту Донецької губернії/1922–1923 рр./170 спр.

701/ф. Р-726/перша продовольча сесія при нарсуді старобільського 
повіту Донецької губернії/38 спр. 

702/ф. Р-727/старобільський уповноважений повітового народного 
суду/1920–1925 рр./110 спр.

703/ф. Р-728/старобільський народний суд 12-ї дільниці/1927–
1930 рр./4112 спр.

704/ф. Р-729/старобільська окружна контрольна комісія робітничо-
селянської інспекції Донецької області/1934 р./1 спр.

705/ф. Р-730/старобільський окружний державний арбітр Донецької 
області/1935–1937 рр./3 спр.

706/ф. Р-731/старобільський народний суд 18-ї дільниці, старобіль-
ський район Донецької області/1928–1931 рр./613 спр.

707/ф. Р-732/Білолуцький народний слідчий 3-ї дільниці, Білолуцький 
район старобільського повіту Донецької губернії/1920–1922 рр./25 спр.

708/ф. Р-733/старобільська окружна трудова сесія нарсуду Донецької 
губернії/1923–1924 рр./129 спр.

709/ф. Р-734/Курячівський народний суд 16-ї дільниці, Курячівська 
волость старобільського повіту Донецької губернії/1918–1921 рр./159 спр.

710/ф. Р-736/старобільське окружне управління легкої промисло-
вості Донецької області/1934 р./11 спр.

711/ф. Р-737/старобільський будівельний інспектор державного бу-
дівельного контролю, Біловодський район старобільського округу Донець-
кої області/1931–1934 рр./14 спр. 

712/ф. Р-738/Біловодський дільничний будівельний інспектор дер-
жавного будівельного контролю, Біловодський район старобільського 
округу Донецької області/1934 р./1 спр.

713/ф. Р-739/Ново-псковський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів/1933 р./1 спр.

714/ф. Р-740/Місцевий комітет спілки працівників державних установ 
у старобільському окрвиконкомі Донецької області/1935–1936 рр./4 спр.

715/ф. Р-741/старобільський профспілковий груповий комітет пра-
цівників м’ясо-холодильної промисловості/1936–1940 рр./72 спр.

716/ф. Р-742/старобільська міжрайонна контора з заготівлі зерна, 
старобільський район Донецької області/1932–1934 рр./572 спр.

717/ф. Р-744/старобільський куст з заготівлі зерна, старобільський 
район Донецької області/1930–1932 рр./241 спр.

718/ф. Р-745/старобільський повітовий відділ охорони здоров’я 
Донецької губернії, старобільське повітове санітарне управління/1919–
1923 рр./346 спр.

719/ф. Р-746/старобільський окружний фінансовий інспектор/1923–
1927 рр./968 спр.
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720/ф. Р-747/Міловська державна нотаріальна контора/13 спр.
721/ф. Р-748/Курячівська волосна судово-земельна комісія старобіль-

ського району/2 спр. 
722/ф. Р-749/старобільська окружна колгоспна секція/1927–1930 рр./

369 спр.
723/ф. Р-750/старобільська окружна філія спілки працівників мис-

тецтва/1924–1930 рр./47 спр.
724/ф. Р-751/старобільська контора Донецького кооперативного тран-

спорту/1932–1936 рр./32 спр.
725/ф. Р-752/старобільський універсальний магазин промислової ко-

оперативної торгівлі/4 спр.
726/ф. Р-753/Окружна лісова інспектура лісів старобільського та 

луганського округів/1925–1926 рр./19 спр.
727/ф. Р-754/старобільське окружне товариство пасічників “Бджола 

та вулик”/1925 р./1 спр.



Державний архів Кіровоградської області

���

Державний архів Львівської області

1 січня 1941 р. список секретних фондів львівського облдержархіву, станом 
на 1.1.1941 р. (зазначені назви російською і польською мовами 42 фон-
дів, в т. ч. архів за 1897–1938 рр. греко-католицького митрополита 
Шептицького, хронологічні межі документів, обсяги фондів в тоннах 
і кілограмах) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2216, арк. 23–26;

26 квітня 1944 р. Довідка за підписом заступника начальника УДА НКВс 
УРсР п. І. павлюка, надана начальнику Відділу держархівів УНКВс 
по львівській області з даними про довоєнну (на 1.1.1941 р.) кількість 
у львівському облдержархіві фондів – 277 і од. зб. 965275) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2720, арк. 2;

19 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки львівського облдержархіву 
(зазначені довоєнна кількість фондів – понад 5000, од. зб. – 5000000, 
хронологічні межі документів – ХІІІ ст.–1939 р., обсяг і склад виве-
зених в 1941–1942 рр. документів до Камовиць – 2 вагони, 80 ящиків та 
в січні–березні 1944 р. до Тинця поблизу Кракова) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 1, 2, 6;

12 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки документів і майна львівського 
облдержархіву та львівського центрального архіву давніх актів (кіль-
кість знищених фондів не встановлена, зазначена кількість знищених 
од. зб. – 500000, вивезених окупантами – 5 вагонів, хронологічні межі 
документів – 1300–1941 рр.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, 
арк. 5;

3–29 березня 1945 р. листування НКВс УРсР з НКВс сРсР, Відділу 
держархівів УНКВс по львівській області з УДА НКВс УРсР, ГАУ 
НКВс сРсР про повернення в Україну архівних документів, виве-
зених у 1944 р. з м. львова до польщі (с. Тинець біля м. Кракова) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 1–6;

5 лютого 1946 р. Інформація Відділу держархівів УНКВс по львівській 
області про реевакуйовані з-за кордону (польщі – Краків, Тинець; 
Чехословаччини – Опава) документи, що надійшли до львівського 
облдержархіву та Архіву давніх актів з 18 квітня по 7 жовтня 1945 р. 
(поданий перелік і обсяг архівних фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 55, арк. 19–21.

Держархів Дрогобицької області (в м. Самборі)

9 листопада 1944 р. Акт про воєнні збитки Дрогобицького облдерж-
архіву (зазначені довоєнна кількість фондів – 38, од. зб. – 1188316, 
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розсипу – 64500 кг, хронологічні межі документів – 1700–1941 рр., 
склад і кількість вивезених од. зб. – 26000, знищених і пограбованих 
од. зб. – 29600, збереглося 1132716 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2707, арк. 35–35 зв.;

Листопад 1944 р. статистичні відомості про воєнні збитки державних архі-
вів Дрогобицької області – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2707, 
арк. 20;

29 березня 1945 р. Акт обстеження архівних установ Дрогобицької області 
з даними про воєнні збитки облдержархіву (зазначені кількість 
знищених од. зб. – 29600 і склад вивезених фондів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7, спр. 22, арк. 14.
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Державний архів Миколаївської області

11 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки Миколаївського облдержархіву 
(зазначені довоєнна кількість фондів – 1340 і од. зб. – 261836, 
хронологічні межі документів – 1790–1940 рр., кількість вивезених 
фондів – 18, в тому числі про німецькі колонії на території Мико-
лаївської області, кількість збережених фондів – 1114, кількість спа-
лених фондів “в связи с угрожаемым положением г. Николаеву” – 188 
і евакуйованих фондів – 20); Описи справ пограбованих і вивезених до 
Німеччини (назви 18 фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2721, арк. 3–5; ДА Миколаївської обл., ф. Р-
1002, оп. 3, спр. 14, арк. 6–12;

20 серпня 1944 р. Доповідна записка начальника Відділу держархівів 
УНКВс по Миколаївській області Г. М. педашенко начальнику УДА 
НКВс УРсР п. п. Гудзенку про проведену роботу в Миколаївському 
облдержархіві зі встановлення збитків (зазначена кількість вивезе-
них окупантами фондів – 18, а не 54, як зазначалося в попередніх 
доповідних записках) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2721, арк. 2 
(9);

29 серпня 1944 р. Довідка УДА НКВс УРсР про обсяги 17 фондів, 
вивезених окупантами з Миколаївського облдержархіву (за даними 
Центрального каталогу зазначені назви фондів і кількість од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2721, арк. 7–7 зв.;

Серпень 1944 р. Висновки експертної комісії з визначення науково-істори-
чної цінності архівних документів, вивезених окупантами з Миколаїв-
ського облдержархіву (загальна характеристика складу і номери 
архівних фондів німецьких колоній на території Миколаївської 
області, Миколаївської групи сіоністської організації), акти збитків – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2721, арк. 6–6 зв.;

21 лютого 1945 р. Акти збитків державних і відомчих архівів Миколаївсь-
кої області – ДА Миколаївської обл., ф. Р-1002, оп. 3, спр. 55, арк. 1–
2;

8 грудня 1946 р. списки втрачених фондів Миколаївського облдержархіву – 
ДА Миколаївської обл., ф. Р-982, оп. 2, спр. 76, арк. 3–43;

25 грудня 1946 р. список справ (форма 2), втрачених в період тимчасової 
окупації 1941–1944 рр. по Миколаївському облдержархіву (справи 
536 фондів – дореволюційних, пореволюційних та секретних) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 42–57 зв;

1946 р. список фондів Миколаївського облдержархіву, втрачених в 
період окупації (зазначені номери, назви 401 фонду, хронологічні 
межі документів та обсяги в од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 158, арк. 261–272 зв.;
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3 серпня 1948 р. список фондів і справ (форма 1 і форма 2), втрачених в 
Миколаївському облдержархіві в період тимчасової окупації 1941–
1944 рр. (зазначені номери фондів, їх назви, загальна кількість 
втрачених од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 360, арк. 37–
82.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 3/Березанське волосне правління, с. Березанка Одеського повіту 
Херсонської губернії/1867 р./1 спр.

2/ф. 11/ландауське волосне правління, с. ландау Одеського повіту 
Херсонської губернії/1872–1919 рр./92 спр.

3/ф. 13/Катеринентальський сільський приказ, с. Катериненталь Бере-
занської волості Одеського повіту Херсонської губернії/1821–1851 рр./
600 спр.

4/ф. 18/Олександрівське волосне правління, с. Олександрівка Херсон-
ського повіту Херсонської губернії/1916 р./1 спр.

5/ф. 19/Ватерлооське сільске управління, с. Ватерлоо ландауської 
волості Одеського повіту Херсонської губернії/1872–1922 рр./19 спр. 

6/ф. 20/Іоганестальське сільське управління, с. Йоганесталь ландаусь-
кої волості Одеського повіту Херсонської губернії/1818–1920 рр./2335 спр. 

7/ф. 21/Комісія зі спорудження будинку Миколаївського середнього 
механіко-технічного училища Одеського учбового округу, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1902–1903 рр./1 спр.

8/ф. 22/ландауське сільське управління, с. ландау ландауської воло-
сті Одеського повіту Херсонської губерії/1862–1918 рр./117 спр.

9/ф. 26*/Катерининське сільське управління, с. Катериненталь ланда-
уської волості Одеського повіту Херсонської губернії/1854–1920 рр./
2256(частково втрачені).

10/ф. 41/ландауський окружний приказ, с. ландау Одеського повіту 
Херсонської губернії/1847–1853 рр./2 спр.

11/ф. 42/Ватерлооський сільський приказ, с. Ватерлоо Березанської 
волості Херсонської губернії/1834–1871 рр./74 спр.

12/ф. 43/ландауський сільський приказ, с. ландау Одеського повіту 
Херсонської губернії/1836–1851 рр./4 спр.

13/ф. 45/Березанський окружний приказ, с. Березань Одеського повіту 
Херсонської губернії/1821–1870 рр./21 спр.

14/ф. 50/Миколаївське відділення петроградського міжнародного 
Комерційного банку, м. Миколаїв Херсонської губернії/1909–1917 рр./
34 спр.

15/ф. 67/Калинівське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Калинівка Херсонського повіту Херсонської губернії/1904–1917 рр./
73 спр.

16/ф. 69/Малеєвське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Костянтинівка Херсонського повіту Херсонської губернії/1911–1917 рр./
3 спр.

17/ф. 70/Костянтинівське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Костянтинівка Херсонського повіту Херсонської губернії/1904–1918 рр./
1 спр.
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18/ф. 75/Миколаївське відділення Російського технічного товариства, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1908 р./1 спр.

19/ф. 76/Управління московського телеграфного відділення теле-
графного департаменту Міністерства внутрішніх справ, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1859–1877 рр./89 спр.

20/ф. 100/ландауська волосна земська управа, с. ландау ландауської 
волості Одеського повіту Херсонської губернії/1918 р./2 спр.

21/ф. 103/ландауське поштово-телеграфне відділення Миколаївсь-
кої поштово-телеграфної контори Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. ландау ландауської волості Одеського повіту Херсонської гу-
бернії/1908–1917 рр./77 спр.

22/ф. 136/ландауське (святопокровське) вище початкове училище, 
с. ландау ландауської волості Херсонського повіту Херсонської 
губернії/1911–1919 рр./7 спр.

23/ф. 147/Контора херсонського нотаріуса павловича Вітольда Іо-
сафатовича, м. Миколаїв Херсонської губернії/1914 р./1 спр. 

24/ф. 159/Управління Катеринентальської громадської сирітської 
ощадно-позичкової каси, с. Катериненталь ландауської волості Одесь-
кого повіту Херсонської губернії/1888–1900 рр./4 спр.

25/ф. 161/Катеринентальське громадське сирітське управління, 
с. Катериненталь ландауської волості Одеського повіту Херсонської 
губернії/1884 р./1 спр.

26/ф. 162/Ватерлооська громадсько-сирітська каса, с. Ватерлоо 
ландауської волості Херсонської губернії/1907 р./1 спр.

27/ф. 164/ландауська громадська сирітська ощадно-позичкова каса, 
с. ландау Одеського повіту Херсонської губернії/1883–1912 рр./29 спр.

28/ф. 165/Миколаївський комітет єврейської соціал-демократичної 
робітничої партії “поалей-цион”, м. Миколаїв Херсонської губернії/1902–
1905 рр./1 спр.

29/ф. 166/Миколаївський комітет єврейської партії, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1905–1909 рр./1 спр.

30/ф. 170/покровська церква, с. ВозсіятськеЄлисаветградського по-
віту Херсонської губернії/1821–1887 рр./2 спр.

31/ф. 176/Олександроневський молитовний дім, с. Димівка Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії/1864–1870 рр./2 спр.

32/ф. 196/Ново-полтавська єврейська община, Ново-полтавська 
єврейська колонія, с. Ново-полтавка Ново-полтавської волості Херсонсь-
кого повіту Херсонської губернії/1859–1863 рр./6 спр.

33/ф. 201/Миколаївська загальноміська лікарняна каса, м. Мико-
лаїв Херсонської губернії/1918–1919 рр./1 спр.

34/ф. 254/Миколаївська портова контора, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1850–1918 рр./16 спр.

35/ф. 283/Мировий суддя 1-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1914–1918 рр./26 спр.

36/ф. 284/Мировий суддя 2-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1914–1919 рр./10264 спр.

37/ф. 285/Мировий суддя 3-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1914–1917 рр./17 спр.
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38/ф. 286/Мировий суддя 4-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1914–1918 рр./19 спр.

39/ф. 287/Мировий суддя 5-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1915–1917 рр./20 спр.

40/ф. 288/Мировий суддя 6-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1914–1919 рр./16 спр.

41/ф. 289/Мировий суддя 7-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1914–1917 рр./6 спр.

42/ф. 290/Мировий суддя 10-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1914–1918 рр./20 спр.

43/ф. 299/Миколаївський завод “перун” акціонерного товариства 
з вироблення карбіду кальцію і газової обробки металів, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1913–1915 рр./1 спр.

44/ф. 303/Миколаївське бюро електричної компанії “сіменс–Шу-
керт”, Миколаїв Херсонської губернії/1914–1918 рр./10 спр.

45/ф. 304/стенбокфермор, граф/1888–1912 рр./3 спр.
46/ф. 307/Бредіхіни Федір і Олександр, поміщики/1811–1833 рр./

2 спр. 
47/ф. 312/Миколаївська тимчасова міська комісія, м. Миколаїв 

Херсонської губернії/1919 р./1 спр.
48/ф. 317/Варварівське селищне земство, с. Варварівка Варварівської 

волості Одеського повіту Херсонської губернії/1918 р./1 спр.
49/ф. 325/Олександрійська повітова креслярська межова канцелярія, 

м. Олександрія Херсонської губернії/1840 р./3 спр. 
50/ф. 326/Ольвіопільська повітова креслярська межова канцелярія, 

м. Ольвіопіль Херсонської губернії/1849 р./1 спр.
51/ф. 330/Дніпровське повітове казначейство, м. Олешки Таврійської 

губернії/1918–1919 рр./2 спр.
52/ф. 338/Новобузька чоловіча гімназія, м. Новий Буг Новобузької 

волості Херсонської губернії/1914–1920 рр./39 спр.
53/ф. 339/Очаківська реміснича школа, м. Очаків Очаківського повіту 

Херсонської губернії/1917–1919 рр./2 спр.
53/ф. 340/Нечаянське волосне правління, с. Нечаяне Нечаянської 

волості Херсонської губернії/1918 р./1 спр.
55/ф. 341/лупаревське сільське управління, с. лупареве Кисляків-

ської волості Херсонського повіту Херсонської губернії/1917–1919 рр./
3 спр.

56/ф. 345/податковий інспектор 7-ї дільниці, м. Миколаїв Херсон-
ської губернії/1918–1919 рр./4 спр.

57/ф. 347/Великокорениська земська школа, с. Велика Корениха Вели-
кокорениської волості Херсонського повіту Херсонської губернії/1914 р./
1 спр.

58/ф. 348/Комітет з будівництва лютеранської церкви, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1845–1862 рр./1 спр.

59/ф. 349/повітовий член Херсонського окружного суду 2-ї дільниці, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1913 р./1 спр. 

60/ф. 350/Міський суддя 1-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1912–1913 рр./3 спр.
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61/ф. 351/судовий пристав М. п. Тришевський, м. Миколаїв Херсон-
ської губернії/1915–1918 рр./7 спр.

62/ф. 352/Міський суддя 2-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської губер-
нії/1913 р./2 спр.

63/ф. 353/Міський суддя 4-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1913 р./2 спр.

64/ф. 354/судовий пристав Н. Е. Гончаренко-петренко, м. Мико-
лаїв Херсонської губернії/1914–1919 рр./7 спр.

65/ф. 355/судовий слідчий Херсонського окружного суду, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1911–1920 рр./5 спр.

66/ф. 356/Верхній сільський суд 10-ї дільниці, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1914–1917 рр./13 спр.

67/ф. 357/судовий слідчий Херсонського окружного суду з над-
звичайних справ, м. Миколаїв Херсонської губернії/1906–1910 рр./5 спр.

68/ф. 358/повітовий член Херсонського окружного суду 1-ї дільниці, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1912–1913 рр./5 спр.

69/ф. 359/судовий пристав В. М. лебідь, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1914–1915 рр./5 спр.

70/ф. 360/судовий пристав В. К. Матвієнко, м. Миколаїв Херсон-
ської губернії/1916–1919 рр./2 спр.

71/ф. 361/прокурор Херсонського окружного суду 6-ї дільниці, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1916–1917 рр./1 спр.

72/ф. 362/судовий слідчий Херсонського окружного суду 1-ї діль-
ниці, м. Миколаїв Херсонської губернії/1909–1920 рр./9 спр.

73/ф. 363/Мировий суддя 1-ї дільниці Миколаївського міського 
судово-мирового округу, м. Миколаїв Херсонської губернії/1914 р./1 спр.

74/ф.364/Міський суддя 5-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської гу-
бернії/1912–1913 рр./1 спр.

75/ф. 365/прокурор Херсонського окружного суду 5-ї дільниці, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1915–1918 рр./2 спр.

76/ф. 366/Тернівський волосний суд, с. Тернівка Тернівської волості 
Херсонського повіту Херсонської губернії/1915 р./3 спр. 

77/ф. 367/судовий пристав Я. І. сакун при Миколаївському місь-
кому з’їзді мирових суддів/1914–1919 рр./10 спр.

78/ф. 368/судовий слідчий 3-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1910–1917 рр./3 спр.

79/ф. 369/судовий слідчий 1-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1913–1916 рр./2 спр.

80/ф. 370/судовий пристав Херсонського окружного суду левуць-
кий/1911–1919 рр./8 спр.

81/ф. 371/Міський суддя 3-ї дільниці, м. Миколаїв/1911–1913 рр./
2 спр.

82/ф. 372/прокурор 4-ї дільниці Херсонського окружного суду/1913–
1919 рр./12 спр.

83/ф. 373/Мировий суддя 11/23 дільниці Херсонського судово-
мирового округу, м. Миколаїв Херсонської губернії/1914–1917 рр./5 спр. 

84/ф. 374/судовий слідчий 2-ї дільниці, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1911–1920 рр./12 спр.
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85/ф. 376/Мировий суддя 20-ї дільниці, Херсонського судово-миро-
вого округу, м. Миколаїв Херсонської губернії/1918–1919 рр./8 спр.

86/ф. 384/лютерансько-євангелічна парафія, с.  Оганесталь-Ватерлоо 
Херсонського повіту Херсонської губернії/1862–1886 рр./1 спр.

87/ф. 385/заградівська Андріано-Наталіївська церква, с. заградівка 
Херсонського повіту Херсонської губернії/1861–1864 рр./1 спр.

88/ф. 388/Успенська церква, с. Аджиголь-Ілліно парутинської воло-
сті Одеського повіту Херсонської губернії/1864–1865 рр./3 спр. 

89/ф. 389/Іллінська церква, с. Інгулка Інгульської волості Херсонсь-
кого повіту Херсонської губернії/1860–1865 рр./1 спр. 

90/ф. 390/Архангело-Михайлівський молитовний дім, с. Михайлівка 
Херсонського повіту Херсонської губернії/1863–1870 рр./1 спр.

91/ф. 430*/сергіївське ощадно-позичкове товариство, с. сергіївське 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (частково втрачений).

архівні фонди радянського періоду

92/ф. Р-1/Миколаївське окружне управління будинками селянина, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1922–1925 рр./25 спр.

93/ф. Р-7/Миколаївський міський громадський комітет, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1917 р./14 спр.

94/ф. Р-8/*Миколаївська міська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. Миколаїв Херсонської губернії/1917 р./
5 спр. (частково втрачені)

95/ф. Р-11/Рада товариства домовласників, м. Миколаїв Херсонської 
губернії/1919 р./2 спр.

96/ф. Р-12/Бюро Миколаївського товариства колишніх червоноармій-
ців, м. Миколаїв Херсонської губернії/1924–1926 рр./17 спр. 

97/ф. Р-16/Миколаївська школа плавання при товаристві рятування 
на водах, м. Миколаїв Херсонської губернії/1919 р./1 спр.

98/ф. Р-18/себинське культурно-освітнє товариство, с. себине Мико-
лаївського повіту Херсонської губернії/1919 р./1 спр.

99/ф. Р-19/Фінансовий інспектор 1-ї дільниці, м. Миколаїв Херсон-
ської губернії/1922–1926 рр./33 спр.

100/ф. Р-29/Фінансовий інспектор 219-ї дільниці, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1926–1929 рр./24 спр.

101/ф. Р-33/Миколаївське окружне відділення кооперативного ви-
давництва “пролетар”, м. Миколаїв Херсонської губернії/1928–1929 рр./
7 спр.

102/ф. Р-38/Миколаївський окружний комітет допомоги хворим і 
пораненим червоноармійцям, інвалідам, їх родичам при Миколаївському 
окружному виконкомі, м. Миколаїв Херсонської губернії/1923–1926 рр./
10 спр.

103/ф. Р-46/Очаківський міський відділ комунального господарства 
при міському виконавчому комітеті, м. Очаків Миколаївської губернії/1920–
1923 рр./92 спр.

104/ф. Р-51/Херсонський повітовий земельний відділ при повітовому 
виконкомі, м. Херсон Херсонської губернії/1921–1922 рр./25 спр.
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105/ф. Р-56/Вознесенська судноплавна дистанція служби судноплав-
ного нагляду Київського округу шляхів сполучення. Управління судно-
плавного нагляду Вознесенського повіту, Управління водних шляхів 
Дніпровсько-Бузького басейну, м. Вознесенськ Миколаївської губер-
нії/1917–1923 рр./11 спр.

106/ф. Р-57/Комендант тилу Новобузького району Миколаївського 
повіту Миколаївської губернії/1920–1921 рр./16 спр.

107/ф. Р-59/Вознесенське повітове відділення Одеського губернсь-
кого управління мукомельно-круп’яної промисловості при Одеському губ-
раднаргоспі “Губмука”, м. Вознесенськ Миколаївської губернії/1921 р./
4 спр. 

108/ф. Р-60/Вознесенське повітове управління обліку та розподілу 
робочої сили, м. Вознесенськ Миколаївської губернії.

109/ф. Р-61/Вознесенське повітове відділення Одеської губернської 
кооперативної спілки, м. Вознесенськ/1920–1921 рр./1 спр.

110/ф. Р-72/Одеська губернська економічна нарада при губернському 
виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Одеса/1923 р./1 спр.

111/ф. Р-74/Уповноважений Одеського губернського управління дер-
жавних земель та майна у Вознесенському повіті, м. Вознесенськ Мико-
лаївської губернії/1922–1923 рр./5 спр.

112/ф. Р-81/Відділ народного господарства при Миколаївській місь-
кій раді робітничих депутатів, м. Миколаїв/1919–1920 рр./56 спр. 

113/ф. Р-86/Миколаївське міське архівне управління при Миколаїв-
ській міській раді робітничих, селянських, червоноармійських і черво-
нофлотських депутатів, м. Миколаїв/1931–1932 рр./104 спр.

114/ф. Р-90/Начальник охорони Миколаївського морського порту, 
м. Миколаїв/1923 р./1 спр.

115/ф. Р-96/Херсонський губернський земельний відділ при губерн-
ському виконавчому комітеті, м. Херсон/1919–1920 рр./30 спр.

116/ф. Р-104/Миколаївський повітовий комісаріат у військових спра-
вах, м. Миколаїв/1920–1921 рр./12 спр.

117/ф. Р-108/Комісар продовольства при Миколаївській міській раді 
робітничих та військових депутатів, м. Миколаїв/1919 р./7 спр. 

118/ф. Р-113/Миколаївський повітовий відділ юстиції, м. Мико-
лаїв/1920–1921 рр./7 спр.

119/ф. Р-119/Миколаївський губернський народний суд, м. Мико-
лаїв/1920–1922 рр./1 спр. 

120ф. Р-127/Варварівська районна судова земельна комісія, с. Варва-
рівка Миколаївського округу/1923–1930 рр./882 спр.

121/ф. Р-130/Управління Інгульського мосту при губернській раді 
народного господарства, м. Миколаїв/1920 р./1 спр.

122/ф. Р-131/Комісія з оподаткування заможних осіб м. Миколаєва 
на користь безпритульних дітей при Миколаївській повітовій раді захисту 
дітей, м. Миколаїв/1923 р./1 спр.

123/ф. Р-132/Вознесенське правління південно-західної залізниці, 
ст. Вознесенськ/1918–1919 рр./1 спр.
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124/ф. Р-145/парутинський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. парутине Мико-
лаївського повіту Миколаївської губернії/1921–1923 рр./3 спр.

125/ф. Р-147/полтавський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, полтавська волость 
Миколаївського повіту і губернії/1919–1921 рр./3 спр.

126/ф. Р-148/сергіївський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів Володимирівської 
волості Херсонського повіту Миколаївської губернії/1920–1922 рр./32 спр. 

127/ф. Р-149/Корчинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів Ковалівської волості Миколаївського повіту і 
губернії/1920–1923 рр./32 спр.

128/ф. Р-155/Новоодеський районний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Нова Одеса Мико-
лаївського округу Одеської губернії/1924 р./2 спр.

129/ф. Р-164/Карл-лібкнехтський виконавчий комітет Миколаїв-
ського округу/1925 р./6 спр.

130/ф. Р-170/Миколаївський міський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Миколаїв/1922 р./
1 спр.

131/ф. Р-174/Йоганестальський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів ландауської волості 
Одеського повіту Херсонської губернії.

132/ф. Р-177/Кандибінський волосний виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кандибіне Мико-
лаївського повіту Миколаївської губернії/1920–1923 рр./57 спр.

133/ф. Р-187/Рорбахський сільський революційний комітет, с. Рорбах 
Рорбахської волості Одеського повіту/1920 р./9 спр.

134/ф. Р-192/сухо-Єланецький волосний військовий комісаріат, с. су-
хий Єланець Миколаївського повіту і губернії/1919–1923 рр./29 спр.

135/ф. Р-193/Єланецький волосний революційний комітет, с. Єланець 
Вознесенського повіту Одеської губернії/1920 р./1 спр.

136/ф. Р-196/Варварівський волосний революційний комітет, с. Вар-
варівка Миколаївського повіту і губернії/1919–1920 рр./2 спр.

137/ф. Р-202/пересадівський волосний комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. пересадівка Миколаївського 
повіту і губернії/1920–1922 рр./18 спр.

138/ф. Р-203/Троїцьке-сафоновський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Троїцьке-
сафонове Херсонського повіту Миколаївської губернії/1921–1922 рр./
7 спр.

139/ф. Р-207/Мостовський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мостове Воз-
несенського повіту Одеської губернії/1922 р./1 спр.

140/ф. Р-218/Добринський волосний виконавчий комітет ради робі-
тничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Добринське Мико-
лаївського повіту і губернії/1920–1923 рр./107 спр.
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141/ф. Р-226/петрівський волосний революційний комітет, с. пет-
рівка Миколаївського повіту і губернії/1920 р./12 спр.

142/ф. Р-229/Воскресенський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Воскресенське 
Миколаївського району і округу/1921–1925 рр./10 спр.

143/ф. Р-231/Верхньо-подільський сільський революційний комітет, 
с. Верхній поділ Миколаївської губернії.

144/ф. Р-236/Йоганестальський сільский революційний комітет, 
с. Йоганесталь ландауської волості Вознесенського повіту Одеської гу-
бернії/1920 р./3 спр.

145/ф. Р-244/пересадівський волосний військовий відділ при вико-
навчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійских 
депутатів, с. пересадівка Миколаївського повіту і губернії/1919–1920 рр./
15 спр.

146/ф. Р-245/покровський волосний комісаріат у військових справах. 
покровський волосний військовий відділ при виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. покровське Воз-
несенського повіту Одеської губернії/1920–1921 рр./33 спр.

147/ф. Р-246/Ковалівський волосний військовий комісаріат, с. Кова-
лівка Одеського повіту і губернії/1920 р./13 спр.

148/ф. Р-247Тернівський комісаріат у військових справах, с. Тернівка 
Миколаївського повіту і губернії/1920 р./16 спр.

149/ф. Р-248/Корениський волосний військовий комісаріат, с. Коре-
ниха Одеського повіту і губернії/1920 р./13 спр.

150/ф. Р-249/Добринський волосний комісаріат у військових спра-
вах, Добринський волосний військовий відділ, с. Добринське Миколаївсь-
кого повіту і губернії/1920–1921 рр./14 спр.

151/ф. Р-250/Інгульський волосний комісаріат військових справ, Ін-
гульський волосний військовий відділ, с. Інгулка Миколаївського повіту і 
губернії/1919–1922 рр./20 спр.

152/ф. Р-251/Корчинський сільський революційний комітет, с. Кор-
чинське Ковалівської волості Миколаївської губернії/1920 р./7 спр.

153/ф. Р-254/Костичевський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Костичеве Мико-
лаївського повіту і губернії/1920–1922 рр./4 спр.

154/ф. Р-255/Ново-Очаківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Очаків Володимирської волості 
Херсонського повіту і губернії.

155/ф. Р-268/Ганнівський перший сільський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ганнівка 
Горожанської волості Миколаївського повіту і губернії, з 1923 р. Ново-
бузького району Миколаївського округу/1920–1923 рр./22 спр.

156/ф. Р-270/Анастасіївський другий сільський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Анаста-
сіївка Новобузької волості Миколаївського повіту і губернії/1921–1923 рр./
26 спр.
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157/ф. Р-273/Богодарівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богодарівка Мико-
лаївського повіту і губернії/1920–1922 рр./42 спр.

158/ф. Р-274/Новобузький сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новий Буг Мико-
лаївського повіту і губернії/1919–1923 рр./43 спр.

159/ф. Р-275/Юхимівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Юхимівка Кисляківської волості Мико-
лаївського повіту і губернії/1920–1932 рр./32 спр.

160/ф. Р-279/Карлсруеський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Карлсрує ландаусь-
кої волості Вознесенського повіту Одеської губернії/1921–1922 рр./16 спр.

161/ф. Р-286/Терноватський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Терновате Ковалів-
ської волості Миколаївського повіту і губернії, з 1923 р. Варварівського 
району Миколаївського округу/1921–1923 рр./47 спр.

162/ф. Р-287/подівський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. поди Миколаївського 
повіту і губернії/1921–1923 рр./15 спр.

163/ф. Р-288/Єрмолаївський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єрмолаївка 
привольнянської волості Миколаївського повіту і губернії/1921–1923 рр./
9 спр.

164/ф. Р-299/Архангельська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Архангельське сухо-Єланецької волості 
Миколаївського повіту і губернії/1923 р./1 спр.

165/ф. Р-301/Воронівський виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Воронівка Вознесенського 
повіту Миколаївського округу/1920 р./1 спр.

166/ф. Р-302/Управління Новобузької районної робітничо-селянської 
міліції, с. Новий Буг Новобузької волості Миколаївської губернії/1920 р./
4 спр.

167/ф. Р-312/промислова міліція заводу “Тремсуд” Миколаївської 
міської робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв/1922 р./21 спр.

168/ф. Р-315/Ананьївська повітова радянська робітничо-селянська 
міліція, с. Ананьївка Ананьївського повіту Миколаївської губернії/1920–
1921 рр./34 спр.

169/ф. Р-316/Управління Миколаївської міської робітничо-селянської 
міліції 2-го району, м. Миколаїв Миколаївського округу/1920 р./15 спр.

170/ф. Р-322/Водопійське волосне управління робітничо-селянської 
міліції, селище Водопій Миколаївського повіту Херсонської губернії, з 
1921 р. Миколаївської губернії/1922 р./14 спр.

171/ф. Р-324/Новоодеське волосне управління робітничо-селянської 
міліції, с. Нова Одеса Миколаївського повіту і губернії/1922 р./11 спр.

172/ф. Р-329/Управління промислової міліції Миколаївського судно-
будівного заводу “Россуд” м. Миколаїв Миколаївської губернії/1920 р./
3 спр.
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173/ф. Р-335/Миколаївське губернське відділення робітничо-селян-
ської міліції, м. Миколаїв Миколаївської губернії/1920–1922 рр./3 спр.

174/ф. Р-336/Березівська районна робітничо-селянська інспекція, 
с. Березівка Одеської губернії/1921 р./2 спр.

175/ф. Р-337/Варварівська районна робітничо-селянська інспекція, 
с. Варварівка Миколаївського району/1929–1930 рр./3 спр. 

176/ф. Р-340/Костянтинівська волосна робітничо-селянська інспекція, 
с. Костянтинівка Вознесенського повіту Одеської губернії/1920–1921 рр./
2 спр.

177/ф. Р-341/Нечаянська волосна робітничо-селянська інспекція, 
с. Нечаяне Миколаївського округу/1920–1922 рр./12 спр.

178/ф. Р-343/Кисляківська волосна робітничо-селянська інспекція, 
с. Кисляківка Миколаївського повіту і губернії/1921 р./1 спр.

179/ф. Р-346/Ощадно-позичкова каса службовців суднобудівного за-
воду “Россуд”, м. Миколаїв/1918 р./4 спр.

180/ф. Р-350/полтавське сільське кооперативне споживче товарис-
тво “Трудове життя”, с. полтавка Миколаївського повіту і губернії/1918–
1922 рр./3 спр.

181/ф. Р-352/Оліївське сільське споживче товариство “Червоний 
шлях”, с. Оліївка Миколаївського району і округу/1928–1929 рр./1 спр.

182/ф. Р-353/правління Миколаївського кооперативного споживчого 
товариства “Трудова копійка”, м. Миколаїв Миколаївського округу/1917–
1918 рр./11 спр.

183/ф. Р-354/Кооператив “Червона зірка”, м. Очаків/1922 р./12 спр.
184/ф. Р-356/Вознесенський повітовий робітничий кооператив, 

м. Вознесенськ Миколаївського округу/1922–1923 рр./12 спр.
185/ф. Р-360/Тернівське споживче кооперативне товариство, с. Тер-

нівка Варварівського району Миколаївського округу/1925–1929 рр./9 спр.
186/ф. Р-365/Калинівське споживчо-кооперативне товариство, с. Ка-

линівка Миколаївського округу/1924–1930 рр./15 спр.
187/ф. Р-366/Велико-Коренихське сільськогосподарське товариство, 

с. Велика Корениха Варварівського району Миколаївської області/1930–
1931 рр./7 спр.

188/ф. Р-370/Миколаївська південна спілка кооперативів, м. Мико-
лаїв/1916–1921 рр./26 спр.

189/ф. Р-374/Миколаївська районна каса взаємодопомоги, м. Ми-
колаїв Миколаївського округу/1923–1928 рр./334 спр.

190/ф. Р-375/сільскогосподарська артіль “Осередок героїв” сергіїв-
ської сільської ради Володимирського району Миколаївського округу/
1925 р./1 спр.

191/ф. Р-385/сільскогосподарське кредитне кооперативне товарис-
тво “Борець за правду”, х. Шлесера Ковалівської волості Миколаївського 
повіту і губернії, з 1923 р. х. Ново-Андріївка Варварівського району 
Миколаївського округу/1921–1928 рр./16 спр.

192/ф. Р-387/луб’янське сільськогосподарське кредитне-коопера-
тивне товариство, с. луб’янка/1924–1925 рр./2 спр.
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193/ф. Р-388/Ново-Григорівське сільськогосподарське товариство, 
с. Ново-Григорівка Вознесенського району Миколаївського округу Одесь-
кої губернії/1924 р./1 спр.

194/ф. Р-401/Велико-солониське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Велика солониха Миколаївського округу і району/1924–
1925 рр./7 спр.

195/ф. Р-402/Костянтинівське сільськогосподарське кредитне това-
риство, с. Костянтинівка Херсонського повіту Миколаївської губернії, з 
1923 р. Миколаївського району Миколаївського округу/1921–1930 рр./
10 спр.

196/ф. Р-405/Щуринське сільськогосподарське товариство, с. Щу-
рине Миколаївського району Одеської області/1930–1931 рр./4 спр.

197/ф. Р-410/привільнянське сільськогосподарське кредитне това-
риство, с. привільне привільнянського району Миколаївського округу/
1926 р./1 спр.

198/ф. Р-414/Ново-Іванівське сільскогосподарське товариство, с. Но-
во-Іванівка Арбузинської волості Варварівського повіту/1922 р./1 спр.

199/ф. Р-415/петрівське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. петрівка Варварівського району Миколаївського округу/1923–1929 рр./
8 спр.

200/ф. Р-417/Ново-Григорівське сільськогосподарське товариство, 
с. Ново-Григорівка Миколаївського округу/1920–1925 рр./4 спр. 

201/ф. Р-422/Нечаянське кустове об’єднання сільськогосподарських 
кооперативів, с. Нечаяне Варварівського району Миколаївського округу/
1930 р./13 спр.

202/ф. Р-423/Вознесенська повітова рада колективних господарств, 
м. Вознесенськ Одеської губернії/1921–1922 рр./30 спр. 

203/ф. Р-457/Миколаївська міжрайонна контора українського плод-
оовочевого об’єднання “Укрплодоовоч”, м. Миколаїв/1930 р./46 спр.

204/ф. Р-459/Вознесенська машинно-тракторна база Миколаївської 
спілки сільскогосподарських кооперативів, м. Вознесенськ Миколаївського 
округу/1928–1930 рр./3 спр.

205/ф. Р-465/Новобузька тракторна база Миколаївської спілки сіль-
ськогосподарських кооперативів “сільспілка”, м. Новий Буг Миколаївсь-
кого округу/1930 р./8 спр.

206/ф. Р-466/Єлисаветградська районна кооперативна спілка, м. Єли-
саветград Миколаївської губернії/1920–1921 рр./1 спр.

207/ф. Р-467/правління робітничого кооперативу Миколаївського 
губернського відділу профспілки працівників місцевого транспорту, 
м. Миколаїв Миколаївського округу/1923 р./4 спр.

208/ф. Р-469/Миколаївське відділення об’єднаних сільськогоспо-
дарських кооперативів “сільспілка”, м. Миколаїв Миколаївської губернії, з 
1923 р. Миколаївського округу/1921–1923 рр./32 спр.

209/ф. Р-474/Вознесенський районний пункт українського об’єднан-
ня тваринницьких господарств “скотовод”, м. Вознесенськ Миколаївського 
округу/1930–1931 рр./9 спр.
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210/ф. Р-476/Вознесенська база українського тресту сільськогоспо-
дарського машинобудування, м. Вознесенськ Миколаївського округу/1925–
1926 рр./3 спр.

211/ф. Р-481/Новобузька районна контора Дніпро-Бузької спілки 
споживчих товариств “Дніпро-Буг”, містечко Новий Буг Миколаївського 
округу/1924–1926 рр./4 спр.

212/ф. Р-487/Миколаївське окружне птахівницьке кооперативне то-
вариство “Кооптах”, м. Миколаїв Миколаївського округу/1927–1931 рр./
18 спр.

213/ф. Р-489/перше Миколаївське меліораційне товариство “Город-
ник”, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925–1929 рр./19 спр.

214/ф. Р-498/Колектив безробітних при  кафе-їдальні “пляж”, м. Оча-
ків Миколаївського округу/1927 р./5 спр.

215/ф. Р-500/Колектив безробітних фотографів при комітеті боротьби 
з безробіттям, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925–1926 рр./10 спр.

216/ф. Р-501/Колектив безробітних бондарів при Миколаївському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Миколаїв Миколаївського 
округу/1924–1926 рр./1 спр.

217/ф. Р-506/Механічна пральня колективу безробітних при Мико-
лаївському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1925–1926 рр./10 спр.

218/ф. Р-507/Колектив безробітних пральні при Миколаївському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Миколаїв Миколаївського 
округу/1924–1927 рр./27 спр.

219/ф. Р-512/Колектив безробітних електриків ім. Воровського при 
Миколаївському окружному комітеті боротьби безробіттям, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1924–1928 рр./22 спр.

220/ф. Р-518/Рибокоптильня колективу безробітних при Миколаїв-
ському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Очаків Миколаїв-
ського округу/1925–1928 рр./22 спр.

221/ф. Р-520/Колектив безробітних “Червоний сінопресувальник” 
при Миколаївському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Мико-
лаїв Миколаївського округу/1925 р./5 спр.

222/ф. Р-521/Колектив безробітних перукарів № 1, № 2 при Мико-
лаївському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1924–1928 рр./3 спр.

223/ф. Р-522/Колектив безробітних пекарів “праця”, м. Очаків Ми-
колаївського округу/1925–1928 рр./16 спр.

224/ф. Р-527/Млин “прогрес” колективу безробітних, с. Розанівка 
привільнянського району Миколаївського округу/1923–1925 рр./9 спр.

225/ф. Р-528/Колектив “Металіст” при млині “прогрес” колективу 
безробітних Миколаївського окружного комітету боротьби з безробіттям, 
м. Миколаїв Миколаївського округу/1923 р./2 спр.

226/ф. Р-532/Майстерня з виготовлення меблів колективу безробітних 
Миколаївського окружного комітету боротьби з безробіттям, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1926–1927 рр./1 спр.
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227/ф. Р-539/Трикотажна артіль “Трикотажник”, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1928–1929 рр./2 спр.

228/ф. Р-544/сільскогосподарська артіль “Шлях до соціалізму”, с. Во-
допій Миколаївського району Одеської області/1930–1931 рр./12 спр. 

229/ф. Р-547/Виробничо-кооперативна мукомольна артіль “Мірош-
ник”, м. Очаків Миколаївського округу/1929–1930 рр./8 спр. 

230/ф. Р-549/Нечаянське сільське виробниче товариство, с. Нечаяне 
Миколаївського району Одеської області/1931 р./3 спр. 

231/ф. Р-552/Радянське господарство “пролетарська наука” Балаць-
ківської волості Миколаївського повіту і губернії/1921–1923 рр./1 спр. 

232/ф. Р-553/Воскресенське сільське споживче товариство, поселення 
Воскресенськ Миколаївського округу/1930–1931 рр./5 спр.

233/ф. Р-554/сільскогосподарська артіль “Бджілка”, с. Ново-Григорів-
ка петрівської волості Миколаївського повіту/1921–1922 рр./2 спр.

234/ф. Р-559/перше промислове кредитне кооперативне товариство, 
м. Миколаїв Миколаївського округу/1923–1931 рр./92 спр.

235/ф. Р-562/Ковбасна фабрика Миколаївського тресту харчової 
промисловості, м. Миколаїв Миколаївського округу/1928–1929 рр./9 спр.

236/ф. Р-563/Маслоробний завод Миколаївського хіміко-харчового 
тресту, м. Миколаїв Миколаївського округу/1929–1930 рр./6 спр.

237/ф. Р-565/Черепично-цементний завод “смичка”, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1926–1930 рр./9 спр.

238/ф. Р-568/Друга державна фабрика взуття Одеського шкіряного 
тресту, м. Миколаїв Миколаївського округу/1921–1922 рр./6 спр.

239/ф. Р-569/Колектив безробітних Миколаївської взуттєвої фабрики 
“Червоногвардієць” при Миколаївському окружному комітеті боротьби з 
безробіттям, м. Миколаїв Миколаївського округу/1926–1927 рр./29 спр.

240/ф. Р-573/петрівська медична дільниця, с. петрівка Варварівсь-
кого району Миколаївського округу/1926 р./1 спр.

241/ф. Р-579/Миколаївський державний трест хімічної промисло-
вості, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925–1928 рр./33 спр.

242/ф. Р-580/Миколаївський трест харчової промисловості, м. Ми-
колаїв Миколаївського округу/1926–1928 рр./1464 спр.

243/ф. Р-589/Миколаївська філія тютюнового тресту “Тютюнтрест”, 
м. Миколаїв Миколаївського округу/1923–1928 рр./15 спр.

244/ф. Р-601/Миколаївська губернська контора державного страху-
вання, м. Миколаїв/1922–1923 рр./54 спр.

245/ф. Р-606/Миколаївська окружна комісія боротьби з наслідками 
голоду, м. Миколаїв Миколаївського округу/1923 р./3 спр. 

246/ф. Р-607/Варварівський районний комітет допомоги голодуючим 
“Ара”, с. Варварівка Миколаївського округу/1923 р./1 спр.

247/ф. Р-609/Голопристанський комітет допомоги голодуючим при 
американській адміністрації “Ар”, с. Гола пристань/1922 р./1 спр.

248/ф. Р-610/Уповноважений Уряду УсРР при міжнародних органі-
заціях допомоги голодуючим “Ара”, “Нансен”, м. Миколаїв Миколаївської 
губернії, з 1923 р. Одеської губернії/1922–1923 рр./13 спр.
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249/ф. Р-612/Миколаївське відділення “Червоного Хреста” допомоги 
голодуючим, м. Миколаїв Миколаївської губернії/1922 р./1 спр. 

250/ф. Р-613/Очаківський районний комітет при американській адмі-
ністрації допомоги голодуючим “Ара”, м. Очаків Миколаївської губер-
нії/1922–1923 рр./70 спр.

251/ф. Р-617/Новобузський районний комітет Американської адміні-
страції допомоги голодуючим “Ара”, с. Новий Буг Миколаївського повіту і 
губернії/1922–1923 рр./13 спр.

252/ф. Р-618/Миколаївська повітова комісія боротьби з наслідками 
голоду, м. Миколаїв Одеської губернії, з березня 1923 р. Миколаївського 
округу/1922–1929 рр./30 спр.

253/ф. Р-620/Богоявленський сільський комітет незаможних селян, 
с. Богоявленське Миколаївського повіту і губернії/1921–1922 рр./2 спр.

254/ф. Р-622/Онуфріївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Онуфріївка Інгульської волості Миколаївського повіту і губернії/1921 р./
1 спр.

255/ф. Р-623/петрівський волосний комітет незаможних селян, с. пет-
рівка Миколаївського повіту і губернії/1920–1923 рр./45 спр.

256/ф. Р-624/Тернівський сільський комітет незаможних селян, с. Тер-
нівка Миколаївського повіту і губернії/1921–1923 рр./5 спр.

257/ф. Р-625/парутинський волосний комітет незаможних селян, с. па-
рутине Миколаївського повіту і губернії/1921 р./4 спр.

258/ф. Р-627/Велико-Корениський волосний комітет незаможних 
селян, с. Велика Корениха Миколаївського повіту і губернії/1920–1921 рр./
30 спр.

259/ф. Р-629/Балацьківський волосний комітет незаможних селян, 
с. Балацьке Миколаївського повіту і губернії/1920–1922 рр./14 спр.

260/ф. Р-631/Нечаянський сільський комітет незаможних селян, с. Не-
чаяне Миколаївського повіту і губернії/1920–1921 рр./4 спр.

261/ф. Р-633/Болгарський сільський комітет незаможних селян, с. Бол-
гарка Вознесенського повіту Одеської губернії/1921 р./1 спр.

262/ф. Р-636/Бармашовський волосний комітет незаможних селян, 
с. Бармашове Херсонського повіту Херсонської губернії, з грудня 1920 р. Ми-
колаївської губернії/1920–1923 рр./12 спр.

263/ф. Р-639/Ефінгарський волосний комітет незаможних селян, 
с. Ефінгар Миколаївського повіту і губернії/1923 р./2 спр.

264/ф. Р-641/Ново-Олександрівське сільськогосподарське кредитне то-
варис тво, с. Ново-Олександрівка Миколаївського округу/1924–1930 рр./
34 спр.

265/ф. Р-642/парутинський сільський комітет незаможних селян, 
с. парутине Очаківського району Миколаївського округу/1923–1932 рр./
10 спр. 

266/ф. Р-647/Бейкушівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Бейкуш Очаківського району Миколаївського округу/1923–1928 рр./
4 спр.

267/ф. Р-648/Куцурубський сільський комітет незаможних селян, 
с. Куцуруб Очаківського району Миколаївського округу/1926–1931 рр./
7 спр. 
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268/ф. Р-651/Дмитріївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївського округу/1925–1931 рр./
6 спр. 

269/ф. Р-652/Володимирівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Володимирівка Очаківського району Миколаївського округу/1927–
1931 рр./5 спр.

270/ф. Р-653/Баловнянська сільська рада робітничих селянських і че-
рвоноармійських депутатів, с. Баловне Очаківського району Миколаївсь-
кого округу/1923–1931 рр./29 спр.

271/ф. Р-654/Аджигольський сільський комітет незаможних селян, 
с. Аджиголь Очаківського району Миколаївського округу/1925–1931 рр./
17 спр.

272/ф. Р-656/Очаківський районний комітет незаможних селян, 
м. Очаків Миколаївського округу/1923–1931 рр./48 спр.

273/ф. Р-658/пугачовський сільський комітет незаможних селян Тро-
ганської волості Білоцерківського повіту Київської губернії/1922 р./1 спр. 

274/ф. Р-662/Мюнхенський сільський комітет незаможних селян, 
с. Мюн хен Вознесенського повіту Одеської губернії/1921 р./2 спр.

275/ф. Р-663/Штейнгутський сільський комітет незаможних селян, 
с. Штейнгут Миколаївського повіту і губернії/1921–1923 рр./2 спр.

276/ф. Р-667/Варварівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Варварівка Миколаївського повіту і губернії/1920–1922 рр./8 спр.

277/ф. Р-672/семено-Василівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. семено-Василівка Миколаївського повіту і губернії/1922 р./1 спр.

278/ф. Р-673/Новобузький районний комітет незаможних селян, 
с. Новий Буг Миколаївського округу/1923–1924 рр./12 спр. 

279/ф. Р-679/Катеринентальський сільський комітет незаможних 
селян, с. Катериненталь Вознесенського повіту Одеської губернії/1922 р./
1 спр.

280/ф. Р-682/Кисляківський волосний комітет незаможних селян, 
с. Кисляківка Миколаївської губернії/13 спр.

281/ф. Р-685/Куцурубський сільський комітет незаможних селян, 
с. Куцуруб Миколаївського повіту і губернії/1920 р./2 спр. 

282/ф. Р-689/Возсіятський волосний комітет незаможних селян, 
с. Возсіятське Миколаївського повіту і губернії/1920–1923 рр./43 спр.

283/ф. Р-691/Мішково-погорілівський сільський комітет незаможних 
селян, с. Мішково-погорілівка Миколаївського повіту і губернії, з березня 
1923 р. Миколаївського району/1921–1931 рр./38 спр.

284/ф. Р-692/свято-Троїцький сільський комітет незаможних селян, 
с. свято-Троїцьке Миколаївського району і округу/1928–1929 рр./4 спр. 

285/ф. Р-693/Котлярово-Шевченківський комітет незаможних селян, 
с. Котлярово-Шевченкове Миколаївського району і округу/1929–1932 рр./
8 спр.

286/ф. Р-694/Весело-Кутський сільський комітет незаможних селян, 
с. Веселий Кут Миколаївського району/1930–1932 рр./5 спр. 

287/ф. Р-695/Галицинівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Галицинове Миколаївського району і округу/1928–1932 рр./5 спр. 
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288/ф. Р-696/Водопійський сільський комітет незаможних селян, с. Во-
допій Миколаївського району і округу/1924–1932 рр./48 спр. 

289/ф. Р-699/Королівський сільський комітет незаможних селян, 
хут. Королівський Варварівського району Миколаївського округу/1922–
1932 рр./9 спр.

290/ф. Р-700/пузирівський сільський комітет незаможних селян, 
с. пузирі Миколаївського району і округу/1924–1932 рр./33 спр. 

291/ф. Р-708/петропавлівське поштове відділення Вознесенської 
поштово-телеграфної контори Одеського губернського відділу зв’язку, 
с. петропавлівка Одеського повіту і губернії/1920–1922 рр./5 спр. 

292/ф. Р-718/свято-покровське поштово-телеграфне відділення 
Одеського губернського відділу зв’язку, с. свято-покровське Одеського 
повіту і губернії/1917–1922 рр./63 спр.

293/ф. Р-732/Максимівське поштово-телеграфне відділення Одесь-
кого губернського відділу зв’язку, с. Максимівка Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії.

294/ф. Р-735/Миколаївська районна поштово-телеграфна контора Ми-
колаївського губернського відділу зв’язку, м. Миколаїв Миколаївської гу-
бернії/1922 р./2 спр.

295/ф. Р-739/заводський комітет профспілки працівників хімічної 
промисловості державного склозаводу, м. Миколаїв Миколаївського ок-
ругу/1926–1928 рр./39 спр.

296/ф. Р-742/Білоусівське поштове відділення Вознесенської пош-
тово-телеграфної контори Одеського губернського відділу зв’язку, с. Біло-
усівка Вознесенського повіту Одеської губернії/1921–1922 рр./4 спр.

297/ф. Р-745/Терніво-Інгульське поштове відділення Миколаївської 
поштово-телеграфної контори Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Тернівка Херсонського повіту Херсонської губернії/1917–1919 рр./3 спр.

298/ф. Р-746/Очаківський районний комітет профспілки радянсь-
ких торговельних службовців, м. Очаків Миколаївського округу/1923–
1924 рр./1 спр.

299/ф. Р-747/Миколаївський міський фабрично-заводський комітет 
профспілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1930–1931 рр./54 спр.

300/ф. Р-748/Миколаївський губернський відділ профспілки робіт-
ників-виробників харчових продуктів, м. Миколаїв Миколаївської гу-
бернії/1919–1921 рр./3 спр.

301/ф. Р-761/сухо-Єланецький волосний комітет профспілки пра-
цівників освіти, с. сухий Єланець Миколаївського повіту Миколаївської 
губернії/1922–1923 рр./1 спр.

302/ф. Р-763/Місцевий комітет профспілки  медико-санітарних 
працівників 1-ї міської лікарні, м. Вознесенськ Миколаївського округу/
1921 р./3 спр.

303/ф. Р-764/Миколаївський губернський відділ профспілки праців-
ників мистецтв, м. Миколаїв Миколаївського округу/1920–1921 рр./6 спр.

304/ф. Р-770/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
будівництві управління Миколаївського міського трамваю, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1929 р./4 спр.
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305/ф. Р-781/Очаківський районний комітет профспілки рибалок, 
м. Очаків Миколаївського округу/1922 р./1 спр.

306/ф. Р-782/Місцевий комітет профспілки “Медсанпраця” при Ми-
колаївському відділенні “Червоного Хреста”, м. Миколаїв Миколаїв-
ського округу/1924–1926 рр./11 спр.

307/ф. Р-795/Вознесенський районний комітет профспілки медико-
санітарних працівників “Медсанпраця”, м. Вознесенськ Миколаївського 
округу/1923 р./1 спр.

308/ф. Р-798/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
механічному заводі “плуг і молот”, м. Миколаїв Миколаївського округу/
1926 р./1 спр.

309/ф. Р-799/Миколаївський державний робітничий комітет одинаків 
профспілки будівельників, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925–
1926 рр./12 спр.

310/ф. Р-800/Олександрівський робітничий комітет профспілки буді-
вельників при будівництві гідроелектростанції, с. Олександрівка Возне-
сенського району Миколаївського округу/1925–1927 рр./34 спр.

311/ф. Р-802/Робітничий комітет профспілки будівельників при буді-
вництві елеватору на ст. Ново-петрівка Миколаївського округу/1925 р./
6 спр.

312/ф. Р-803/Робітничий комітет профспілки будівельників, м. Ми-
колаїв Миколаївського округу/1926 р./13 спр.

313/ф. Р-807/Робітничий комітет профспілки будівельників при Ми-
колаївському суднобудівному заводі ім. А. Марті, м. Миколаїв Мико-
лаївського округу/1927 р./5 спр.

314/ф. Р-811/Миколаївський губернський комітет профспілки пра-
цівників мистецтв, м. Миколаїв Миколаївського округу/1920–1921 рр./
6 спр.

315/ф. Р-812/Місцевий комітет профспілки радянських торговельних 
службовців при окружній конторі Державного страхування, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1925–1928 рр./13 спр.

316/ф. Р-813/Робітничий комітет профспілки будівельників при 
Миколаївській губернській раді народного господарства, м. Миколаїв 
Миколаївської губернії/1921–1922 рр./1 спр.

317/ф. Р-821/Очаківський районний відділ профспілки працівників 
комунального господарства, м. Очаків Миколаївської губернії/1921–
1922 рр./7 спр. 

318/ф. Р-822/Комітет службовців Вознесенського районного вико-
навчого комітету, м. Вознесенськ Миколаївського округу/1924 р./1 спр. 

319/ф. Р-824/Комітет профспілки службовців в’язничного відомства, 
м. Миколаїв Херсонської губернії/1917 р./1 спр.

320/ф. Р-825/Миколаївське окружне виконавче бюро пролетарського 
студентства при Одеській губернській раді профспілки, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1924–1925 рр./1 спр.

321/ф. Р-826/Миколаївське відділення профспілки службовців кре-
дитних і банківських установ, м. Миколаїв Херсонської губернії/1917–
1918 рр./21 спр.
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322/ф. Р-827/Миколаївський губернський відділ профспілки праців-
ників хімічної промисловості, м. Миколаїв Одеської губернії/1922 р./
12 спр.

323/ф. Р-828/Місцевий комітет службовців приватно-торговельних 
підприємств при Миколаївському окружному відділі профспілки радянсь-
ких  торговельних службовців, м. Миколаїв Миколаївського округу/1927–
1929 рр./6 спр.

324/ф. Р-829/заводський комітет профспілки працівників хімічної про-
мисловості державного склозаводу, м. Миколаїв Миколаївського округу/
1928 р./39 спр.

325/ф. Р-830/заводський комітет профспілки хіміків Миколаївського 
хіміко-фармацевтичного заводу, м. Миколаїв Миколаївського округу/1926–
1927 рр./19 спр.

326/ф. Р-831/Окружний заводський комітет профспілки працівників 
хімічної промисловості при хіміко-фармацевтичному заводі, м. Миколаїв 
Миколаївського округу/1927–1929 рр./33 спр.

327/ф. Р-834/Місцевий комітет № 2 домашніх робітниць при Мико-
лаївському окружному відділенні профспілки працівників народного 
харчування і гуртожитку УсРР, м. Миколаїв Миколаївського округу/1926–
1927 рр./73 спр. 

328/ф. Р-837/Миколаївський губернський відділ профспілки праців-
ників друкарської справи, м. Миколаїв Миколаївської губернії/1919–
1923 рр./8 спр.

329/ф. Р-838/Міський комітет одинаків-працівників мистецтва при 
Миколаївському окружному відділенні профспілки працівників мистецтв 
“Рабмис”, м. Миколаїв Миколаївського округу/1926–1930 рр./38 спр. 

330/ф. Р-839/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
при музичній профшколі, м. Миколаїв Миколаївського округу/1926–
1930 рр./5 спр.

331/ф. Р-840/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
кінотеатру ім. Ілліча, м. Миколаїв Миколаївського округу/1924–1930 рр./
29 спр.

332/ф. Р-854/Місцевий комітет профспілки робітників і службовців 
комунального господарства при житловій спілці кооперації, м. Миколаїв 
Миколаївської губернії/1926–1927 рр./15 спр.

333/ф. Р-856/Миколаївський окружний відділ профспілки працівни-
ків комунального господарства, м. Миколаїв Миколаївського округу/1923–
1928 рр./283 спр.

334/ф. Р-857/Миколаївський губернський відділ профспілки пра-
цівників комунального господарства, м. Миколаїв Миколаївської губернії, з 
березня 1923 р. Миколаївського округу/1921–1923 рр./32 спр.

335/ф. Р-858/привільнянський районний комітет профспілки пра-
цівників землі і лісу, с. привільне Миколаївського округу/1925–1928 рр./
24 спр. 

336/ф. Р-860/Миколаївська семирічна трудова школа № 10, м. Мико-
лаїв Миколаївської губернії/1921 р./57 спр.
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337/ф. Р-861/Миколаївська неповна середня школа № 19, м. Ми-
колаїв Миколаївської губернії, з листопаду 1922 р. Одеської губер-
нії/1922–1924 рр./11 спр.

338/ф. Р-864/Новобузька семирічна трудова школа № 11, с. Новий 
Буг Миколаївської губернії/1920–1922 рр./17 спр.

339/ф. Р-867/Миколаївське окружне відділення Всеукраїнського 
товариства допомоги пролетарському студентству при окружному вико-
навчому комітеті, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925 р./5 спр. 

340/ф. Р-878/Миколаївські вечірні художницько-конструкторські кур-
си, м. Миколаїв Миколаївського округу/1925–1929 рр./64 спр.

341/ф. Р-884/Миколаївська міська бригада державної варти, м. Ми-
колаїв Херсонської губернії/1919 р./4 спр.

342/ф. Р-885/Миколаївська народна нотаріальна камера, м. Мико-
лаїв Миколаївської губернії/1920–1922 рр./21 спр.

343/ф. Р-887/Виконавчий комітет спілки службовців Миколаївсь-
кого міського громадського управління і його підприємств, м. Миколаїв 
Херсонської губернії/1917–1918 рр./6 спр.

344/ф. Р-888/Місцевий комітет профспілки працівників радянських 
торговельних установ при Миколаївському окружному земельному від-
ділі, м. Миколаїв/1926 р./1 спр.

345/ф. Р-889/судовий виконавець 1-ї дільниці Миколаївського ок-
ругу, м. Миколаїв/1923 р./1 спр.

346/ф. Р-890/Виконавчий комітет службовців Миколаївського місь-
кого громадського банку, м. Миколаїв Херсонської губернії/1919 р./1 спр.

347/ф. Р-892/Фабричний комітет Миколаївської швейної фабрики 
профспілки працівників швейної промисловості, м. Миколаїв Миколаївсь-
кого округу/1924–1930 рр./8 спр.

348/ф. Р-893/ліквідаційна комісія у справах колишніх приватних 
банків, м. Миколаїв Херсонської губернії, з 1920 р. Миколаївської губер-
нії/1918–1921 рр./15 спр.

349/ф. Р-894/петрівське волосне управління робітничо-селянської 
міліції, с. петрівка Одеського повіту/1920–1921 рр./1 спр.

350/ф. Р-895/Миколаївська жіноча семикласна гімназія товариства 
батьків комісаріату народної освіти, м. Миколаїв Херсонської губернії/
1919 р./1 спр.

351/ф. Р-896/Миколаївський робітничий комітет кустарно-коопе-
ративної артілі “Червоний Мукомел”, м. Миколаїв Миколаївського округу/
1928 р./1 спр.

352/ф. Р-897/петропавлівський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих і селянських депутатів, с. петропавлівка Велико-Білозірської 
волості Таврійської губернії/1918–1919 рр./1 спр.

353/ф. Р-898/Комітет службовців Миколаївського відділення народ-
ного банку, м. Миколаїв/1920 р./1 спр.

354/ф. Р-910*/Мар’янівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мар’янівка Миколаївського округу/1925–
1926 рр./1 спр. (частково втрачені).
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355/ф. Р-911/Калинівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Калинівка Миколаївського округу/1926 р./
1 спр.

356/ф. Р-933/привільнянський районний комітет незаможних селян, 
с. привільне Миколаївського округу.

357/ф. Р-957/Новобузька дільниця народного господарства, с. Новий 
Буг Миколаївського округу/1 спр.

358/ф. Р-959/Новобузьке товариство “Геть неписьменність”, с. Новий 
Буг Миколаївського округу/1924–1930 рр./1 спр.

359/ф. Р-988/Народний судовий виконавець В. Н. Яковлєв, м. Ми-
ко лаїв Херсонської губернії, з 1920 р. Миколаївської губернії/1919–1921 рр./
1 спр.

360/ф. Р-990/Катеринентальська римсько-католицька парафія, с. Ка-
териненталь Херсонської губернії/1 спр.

361/ф. Р-1473/Братський районний сільський будинок “Райсільбуд”, 
с. Братське Єлисаветградського округу/1925 р./1 спр.
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Державний архів одеської області

Лютий 1942 р. список евакуйованих фондів відділу секретних фондів 
Одеського облдержархіву, що зберігалися в сталінградському облдер-
жархіві – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2324, арк. 2–7 зв.;

9 серпня 1944 р. з протоколу засідання наради наукових співробітників 
УДА НКВс УРсР про збитки, заподіяні архівам Одеської області (по 
облархіву понад 100000 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 95, 
арк. 37 зв.–38;

26 серпня 1944 р. Акт та довідка про воєнні збитки Одеського облдерж-
архіву, складена на підставі показань свідків, висновки експертизи 
(зазначені загальна кількість знищених од. зб. – 400000, причини 
втрат архівних документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2723, 
арк. 18–19 зв., 24–25;

Серпень 1944 р. Висновки експертизи про воєнні збитки Одеського обл-
держархіву та його філіалів в м. первомайську та м. Балті (зазначені 
довоєнна кількість фондів в архіві і філіалах – 3442, од. зб. – 1122671; 
в Одеському архіві фондів – 2467, од. зб. – 878005; первомайському 
філіалі фондів – 354, од. зб. 157270; Балтському філіалі фондів – 623, 
од. зб. 87396, хронологічні межі документів – 1801–1930 рр., назви 
фондів повністю або частково втрачених і вивезених до Німеччини і 
Румунії) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2723, арк. 20–23;

Березень – травень 1945 р. Доповідні записки, рапорти, плани заходів, 
листування, розпорядження про організацію роботи та хід опрацю-
вання реевакуйованих з Румунії до Одеського облдержархіву доку-
ментів колишнього губернаторства “Трансністрія” та інших установ 
і організацій, що існували на окупованій території України – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 10; спр. 90, арк. 3–30, 37–69, 75;

28 травня 1945 р. записка наркома внутрішніх справ Рясного до Відділу 
держархівів УНКВс по Одеській області про необхідність вжити захо-
дів для охорони реевакуйованих архівних документів, що перебували 
16 днів без охорони на станції, де псувалися і розкрадалися – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 17;

Травень 1945 р. Інформація про опрацювання в Одеському облдержархіві 
документів, реевакуйованих з Румунії – ЦДАВО, ф. 14, оп. 7, спр. 90, 
арк. 96, 99 зв., 103, 104, 109, 110;

13 листопада 1945 р. лист начальника відділу комплектування ГАУ сРсР 
Є. І. Голубцова до начальника УДА УРсР п. п. Гудзенка про виявлення 
в німецькому м. Штасфурт документів Одеського облдержархіву і про 
відправлення їх 10 жовтня 1945 р. до Одеси залізницею (2 вагони, 230 
ящиків) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 51;
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15 березня 1946 р. Акт перевірки архівів Одеської області щодо стану 
обліку втрат архівів області у роки війни – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 105, арк. 16;

2 квітня 1946 р. лист директора Одеського облдержархіву соколенка до 
начальника відділу комплектування УДА НКВс УРсР А. Й. Грінберга 
про прибуття 25 червня 1945 р. в Одесу з Румунії трьох вагонів 
документів і надходження їх до архіву (Матеріали Військового відділу 
Одеського облдержархіву, фонд Новоросійського і Бессарабського 
генерал-губернатора) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 55, арк. 32;

14 березня 1947 р. пояснювальна записка до паспорту архіву Одеської 
області станом на 1.1.1947 з даними про повернення документів, 
вивезених фашистами до Ковеля – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 289, арк. 96;

23 липня 1948 р. список фондів (форма 1) по відділу дореволюційних фон-
дів Одеського облдержархіву, втрачених в період окупації (зазначені 
53 фонди, окремі номери фондів не встановлені, хронологічні межі 
документів, кількість од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 360, 
арк. 3–5 (6–8);

23 липня 1948 р. список втрачених справ (форма 2) по відділу дореволюцій-
них фондів Одеського облдержархіву (зазначені номери, назви 138 
фондів, загальна кількість втрачених од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 360, арк. 9–16 (17–24).

архівні фонди дорадянського періоду

1/ ф. 28/Бобринецький повітовий суд/5 спр.
2/ ф. 36/Канцелярія ренійського поліцмейстера, м. Рені/5 спр.
3/ ф. 38/Одеська римсько-католицька приходська церква/2 спр.
4/ ф. 57/Глюкстальське волосне правління/6 спр.
5/ ф. 69/Глюкстальське сільське правління/2 спр.
6/ ф. 73/люстдорфське сільське правління/1 спр.
7/ ф. 77/Вигодянське сільське правління/11 спр.
8/ ф. 78/Грослібентальська римсько-католицька церква/4 спр.
9/ ф. 79/Мангеймська римсько-католицька церква/11 спр.
10/ф. 1/Грослібентальська (Маріїнська) позичково-ощадна каса/1 спр.
11/ф. 84/Анонімне товариство одеських трамваїв Бельгійського 

акціонерного товариства конно-залізних шляхів/359 спр.
12/ф. 86/парканська митницька застава Тираспільського повіту/

14 спр.
13/ф. 90/Мукомольне підприємство торговельного дому “Брати Ана-

тра”, м. Одеса/40 спр.
14/ф. 92/Одеське відділення товариства чайної торгівлі В. Висоцького 

та компанія, м. Одеса/27 спр.
15/ф. 94/Тютюнова фабрика спадкоємців попова, м. Одеса/176 спр.
16/ф. 102/Одеський пробочний завод акціонерного товариства проб-

кової мануфактури Вікандер та ларсон/35 спр.
17/ф. 103/перша Одеська міська бібліотека.
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18/ф. 107/Одеське товариство електроенергії.
19/ф. 110/Одеське відділення сибірського банку/3 спр.
20/ф. 112/південне товариство робітників конторської праці/1 спр.
21/ф. 124/Вечірні загальноосвітні курси при приватній гімназії 

К. л. М’якенка/2 спр.
22/ф. 131/Арнаутська волосна управа/8  спр.
23/ф. 134/Тираспільська повітова земська управа/6 спр.
24/ф. 206/закржевська митницька застава, с. закржев Варшавської 

губернії/7 спр.
25/ф. 212/Маріупільська портова митниця, м. Маріуполь Катерино-

славської губернії/9 спр.
26/ф. 215/Мондржієвська митниця, пос. Мондржієв Бендинського по-

віту петроковської губернії/9 спр.
27/ф. 219/Радомський митницький округ, м. Радом/22 спр.
28/ф. 220/Криловська митниця/28 спр.
29/ф. 226/Хоржельська митницька застава, пос. Ходжель прасниш-

ського повіту плоцької губернії/10 спр.
30/ф. 229/Радієвська митниця, ст. Радіїв Варшавської губернії/12 спр.
31/ф. 232/подграбська митницька застава, ст.  Крашевице Комишев-

ської губернії/14 спр.
32/ф. 237/Унгенська митниця, ст. Унгени Бессарабської губернії/24 спр.
33/ф. 241/Вологіська митниця, ст. Вологіськ Волинської губернії/2 спр.
34/ф. 245/Фальчинська митницька застава, м. леово Бессарабської гу-

бернії/3 спр.
35/ф. 258/Гросслібентальське сільське правління, с. Гросслібенталь 

Гросслібентальської волості Одеського повіту Херсонської губернії/1 спр.
36/ф. 260/Костянтинівське волосне правління, с. Костянтинівка Єли-

саветградського повіту Херсонської губернії/4 спр.
37/ф. 262/Ісаєвське сільське правління, с. Ісаєве Ісаєвської волості 

Ананьївського повіту Херсонської губернії/1 спр.
38/ф. 263/Дмитрівське сільське правління, с. Дмитрівка Нечаянської 

волості Одеського повіту Херсонської губернії/1 спр.
39/ф. 264/Арнаутське сільське правління, с. Арнаутівка (Олексан-

дрівка) Гросслібентальської волості Одеського повіту Херсонської губернії/
1 спр.

40/ф. 279/Демидівське волосне правління, с. Демидівка Тираспіль-
ського повіту Херсонської губернії.

41/ф. 280/семенівське сільське правління, с. семенівка Костянтинів-
ської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії/1 спр.

42/ф. 288/Магазин з продажу молочних продуктів А. В. Чічкіна у 
м. Одесі/4 спр.

43/ф. 290/Особовий фонд А. Е. Єгорова (Каспарова), цензора/2 спр.
44/ф. 294/Особовий фонд Довганя петра, майора царської армії/

7 спр.
45/ф. 295/Особовий фонд Штейгеля М. В., вченого садівника/1 спр.
46/ф. 296/Бібліотека Новоросійського університету/165 спр.
47/ф. 299/Очаківський собор/1 спр.
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48/ф. 300/Одеське міське кредитне товариство/2122 спр.
49/ф. 301/Миколаївська митницька застава, м. Миколаїв/9 спр.
50/ф. 304/Овідіопольське міське вище початкове училище, м. Ові-

діополь/40 спр.
51/ф. 310/земський начальник 1-ї дільниці м. Одеси/7 спр.
52/ф. 312/земський начальник 3-ї дільниці м. Одеси/14 спр.
53/ф. 313/земський начальник 6-ї дільниці м. Одеси/8 спр.
54/ф. 328/Одеське сільськогосподарське гідротехнічне училище 

Хойна/656 спр.
55/ф. 332/Одеський цукрово-рафінадний завод степанівського това-

риства/215 спр.
56/ф. 336/Особовий фонд Шульгіна В. В. редактора газети “Киев-

лянин”/5 спр.
57/ф. 337/Акціонерне товариство чорноморської маслоробні братів 

Треппель в м. Одесі/8 спр.
58/ф. 339/Одеське відділення селянського поземельного банку/

2941 спр.
59/ф. 341/Ново-Миргородський повітовий суд/2 спр.
60/ф. 342/Григориопільський городовий магістрат, с. Григориопіль 

Бессарабської губернії/25 спр.
61/ф. 344/Акціонерне товариство з виробництва землеробських зна-

рядь праці та машин І. І. Гена, м. Одеса/6 спр.
62/ф. 345/Єлисаветградський повітовий магістрат, м. Єлісаветград 

Херсонської губернії/6 спр.
63/ф. 346/Ново-Миргородський городовий магістрат, м. Ново-Мир-

город Херсонської губернії/108 спр.
64/ф. 347/Тираспільський городовий магістрат, м. Тирасполь/16 спр.
65/ф. 348/Єлисаветградська провінційна канцелярія, м. Єлисавет-

град/ 8 спр.
66/ф. 349/Вознесенський губернський магістрат, м. Вознесенськ/

13 спр.
67/ф. 350/Миколаївський городовий магістрат/8 спр.
68/ф. 351/Фрейдорфське сільське правління Одеського повіту Одесь-

кої губернії/23 спр.
69/ф. 353/Фестеровська римсько-католицька церква, с. Фестерове 

Одеського повіту Херсонської губернії/8 спр.
70/ф. 354/Калаглейське волосне правління, с. Калаглея Одеського 

повіту Херсонської губернії/35 спр.
71/ф. 355/Херсонське окружне управління державного майна/49 спр.
72/ф. 356/Ананьївське окружне управління державного майна/38 спр.
73/ф. 357/Тираспільське окружне управління державного майна/

13 спр.
74/ф. 358/Електромонтерські курси при електротехнічному училищі 

Гадзяцького/60 спр.
75/ф. 363/Товариство південно-російського шкіряного підприємства/

84 кг.
76/ф. 364/Російське транспортне страхове товариство, м. Одеса/3 спр.
77/ф. 404/Нотаріус с. северинівка Матвєєв Г. Г.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�1�

78/ф. 415/Нотаріус с. северинівки Гадимський В. Е.
79/ф. 420/Нотаріус с. северинівки Тимчинський Н. Ф.

архівні фонди радянського періоду

80/ф. Р-1/Роштатський волвиконком/4 спр.
81/ф. Р-3/ландауський волвиконком/9 спр.
82/ф. Р-13/Ольгинський волвійськомат (він же люстдорфський вол-

військомат)/2 спр.
83/ф. Р-20 /Фрейдентальська сільська рада/3 спр.
84/ф. Р-23 /Колектив безробітних з розробки старих судів спілки 

металістів/3 спр.
85/ф. Р-24/Францфельдське (Михайлівське) сільське правління/7 спр.
86/ф. Р-25/Місцевий комітет секретарів та канцелярських службовців 

волосних, земських, сільських і селищних управ Гросслібентальської 
волості/4 спр.

87/ф. Р-31/Рашковська лісозаготівельна ділянка, м. Рашкове поділь-
ської губернії/56 спр.

88/ф. Р-32/Чорноморський транспортний відділ/47 спр.
89/ф. Р-33/секція приміських сіл Одеського міськвиконкому.
90/ф. Р-38/страсбурзький волосний комітет незаможніх селян (він же 

Кучурганський волКНс)/7 спр.
91/ф. Р-55/Бюро електроплану південно-західної України при Оде-

ському міськплані.
92/ф. Р-64/Комітет профспілки працівників освіти при Одеському 

фізико-хіміко-математичному інституті.
93/ф. Р-66/Міський комітет профспілки швейників приватних швей-

них підприємств м. Одеси/20 спр.
94/ф. Р-70/Миколаївський губернський каральний відділ, м. Мико-

лаїв/59 спр.
95/ф. Р-108/Миколаївський губернський виправний трудовий відділ, 

м. Миколаїв.
96/ф. Р-114/Михайлівський будівельний завод.
97/ф. Р-116/Колектив безробітних медичних працівників “Медик”/

109 спр.
98/ф. Р-118/санітарний пункт при Бульварному районному відділі 

охорони здоров’я/34 спр.
99/ф. Р-119/2-й радянський бондарно-токарний завод, м. Одеса/20 спр.
100/ф. Р-120/санітарний пункт при Олександрійському районному 

відділі охорони здоров’я/89 спр.
101/ф. Р-121/Районний санітарний відділ петропавлівського району 

м. Одеси/41 спр.
102/ф.Р-123/Районний санітарний відділ Михайлівського району 

м. Одеси/68 спр.
103/ф. Р-127/Міський комітет профспілки харчовиків інституту під-

вищення кваліфікації керівних господарських кадрів Наркомхарчпрому/
8 спр.
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104/ф. Р-131/Колектор № 2 для неповнолітніх правопорушників/
160 спр.

105/ф. Р-142/Херсонське відділення видавництва газети “правда”, 
м. Херсон/40 спр.

106/ф. Р-143/Миколаївське відділення видавництва газети “правда”, 
м. Миколаїв/35 спр.

107/ф. Р-145/Кіровоградське відділення видавництва газети “пра-
вда”/38 спр.

108/ф. Р-146/Шкіряний завод “Вукоопсоюзу”/33 спр.
109/ф. Р-147/Вечірня робоча школа № 16, м. Одеса/36 спр.
110/ф. Р-148/Будинок дівчинок-підлітків ім. 8-го Березня, м. Одеса/

56 спр.
111/ф. Р-149/Одеське відділення Харківського видавництва газети 

“Український економіст”/68 спр.
112/ф. Р-151/Гуртожиток № 2 робочих підлітків Одеського окруж-

ного відділу народної освіти/42 спр.
113/ф. Р-153/Гуртожиток № 1 дівчинок-підлітків у м. Одесі/33 спр.
114/ф. Р-156/слюсарно-механічна майстерня колективу політичних 

емігрантів Одеського металтресту/17 спр.
115/ф. Р-162/Одеська тракторна база Українського автотранспорт-

ного торговельно-промислового акціонерного товариства /156 спр.
116/ф. Р-164/Одеське відділення видавництва газети “Вісті”.
117/ф. Р-166/1-а Одеська машино-будівельна артіль безробітних ме-

талістів ім. “Діда Трофима”/24 спр.
118/ф. Р-168/промкооперативна артіль “Ковбасник”, м. Одеса/20 спр.
119/ф. Р-170/промкооперативна артіль “Металоріз”/7 спр.
120/ф. Р-171/Колектив безробітних з пошиву взуття “промінь”/

12 спр.
121/ф. Р-172/2-й колектив безробітних з пошиву взуття “люкс”, 

м. Одеса/6 спр.
122/ф. Р-173/промкооперативна артіль “Шкіртруд”, м. Одеса/10 спр.
123/ф. Р-174/промкооперативний колектив з виготовлення взуття 

“Метеорит”/5 спр.
124/ф. Р-175/промкооперативна артіль з виробництва гудзиків та 

запонок “перламутр”, м. Одеса/4 спр.
125/ф. Р-176/промкооперативна артіль з виробництва колекторів “Ме-

талотехнік”/6 спр.
126/ф. Р-178/промкооперативна артіль з виробництва мила “Миларт”, 

м. Одеса/44 спр.
127/ф. Р-179/промкооперативна артіль з виробництва мила та виробів 

з кісток “Миларткість”/10 спр.
128/ф. Р-180/промкооперативна артіль з виробництва мила “Милхім”/

8 спр.
129/ф. Р-182/промкооперативна артіль з виробництва гудзиків “пів-

денний гудзичник”/9 спр.
130/ф. Р-183/промкооперативна артіль “Технохімвироби”/1 спр.
131/ф. Р-184/промкооперативна кустарна артіль з виробництва 

акумуляторів та радіодеталей/74 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�1�

132/ф. Р-185/промкооперативна артіль з виробництва галантерейних 
штампових виробів “Галпромштамп”/1930 р./10 спр.

133/ф. Р-186/промкооперативна артіль з виробництва електричних 
виробів “Електропраця”/14 спр.

134/ф. Р-187/Кустарна промкооперативна артіль з виробництва і 
продажу електроарматури “Електроарматура”/9 спр.

135/ф. Р-188/промкооперативна артіль “Вольт”/12 спр.
136/ф. Р-189/промкооперативна артіль “Фор” з переробки фруктів, 

овочів та рослин/11 спр.
137/ф. Р-190/Колектив безробітних з виробництва акумуляторів “Ра-

діозв’язок”/17 спр.
138/ф. Р-192/промкооперативна артіль з виробництва парфюмерних 

виробів “Хіммаса”/9 спр.
139/ф. Р-193/промкооперативна артіль “Артвзуття”/1 спр.
140/ф. Р-194/промкооперативна артіль з виробництва взуття “Взуття”/

2 спр.
141/ф. Р-195/промкооперативна артіль з виробництва дитячого взуття 

“Дитвзуття”/1 спр.
142/ф. Р-196/промкооперативна артіль з виробництва дитячого взуття 

“Дитячий рантовщик”/4 спр.
143/ф. Р-197/промкооперативна артіль з виробництва блокнотів “Ко-

оператор”/5 спр.
144/ф. Р-200/промкооперативна артіль з виробництва чобіто-взуттєвих 

и шкіряних виробів “люкс”/26 спр.
145/ф. Р-201/промкооперативна артіль з виробництва механічного 

взуття “Механвзуття”/48 спр.
146/ф. Р-202/промкооперативна артіль з пошиву та ремонту взуття 

“Взуттєвик”/1 спр.
147/ф. Р-203/промкооперативна артіль з ремонту взуття “перше 

Травня”/16 спр.
148/ф. Р-204/промкооперативна артіль з ремонту взуття “почин-

взуття”/2 спр.
149/ф. Р-205/промкооперативна артіль з ремонту взуття “пересипсь-

кий швець”/1 спр.
150/ф. Р-206/промкооперативна артіль з ремонту взуття “промкооп-

взуття”/4 спр.
151/ф. Р-208/промкооперативна артіль з ремонту взуття “пром-

взуття”/9 спр.
152/ф. Р-209/промкооперативна артіль з виробництва дитячого взуття 

“промкоопдитвзуття”/11 спр.
153/ф. Р-210/промкооперативна артіль з виробництва взуття “Міцний 

хід”/7 спр.
154/ф. Р-211/промкооперативна артіль з ремонту взуття “Ремвзуття”/

3 спр.
155/ф. Р-214/промкооперативна артіль з виробництва кондитерських 

виробів “постачання”/15 спр.
156/ф. Р-215/промкооперативна артіль з виробництва взуття “стан-

дарт”/6 спр.
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157/ф. Р-216/промкооперативна артіль з виготовлення взуття “сабв-
зуття”/15 спр.

158/ф. Р-217/промкооперативна артіль з ремонту взуття “спецрем-
взуття”/24 спр.

159/ф. Р-218/промкооперативна артіль з виготовлення взуття “стан-
дарвзуття”/22 спр.

160/ф. Р-220/промкооперативна артіль з пошиву взуття “Трударт-
взуття”/14 спр.

161/ф. Р-222/промкооперативна артіль з виготовлення взуття “Трудо-
вий Чоботар”/5 спр.

162/ф. Р-223/промкооперативна артіль з ремонту взуття “Труд-
ремонтвзуття”/2 спр.

163/ф. Р-224/промкооперативна артіль з виробництва взуття “Черво-
ний швець”/21 спр.

164/ф. Р-225/промкооперативна артіль з виробництва махорки “пів-
денна махорка”/3 спр.

165/ф. Р-226/промкооперативна артіль “покоф”.
166/ф. Р-228/Фабрична механіко-технічна школа профспілки мета-

лістів.
167/ф. Р-229/Редакція журналу “Кооперативний шлях”, м. Одеса/

66 спр.
168/ф. Р-230/Дитячий будинок № 33.
169/ф. Р-231/Дитячий будинок № 34 Одеського міського відділу на-

родної освіти/2 спр.
170/ф. Р-232/Дитячий будинок № 24/8 Одеського міського відділу 

народної освіти/4 спр.
171/ф. Р-235/Дитячий будинок № 29 Одеського міського відділу на-

родної освіти/1 спр.
172/ф. Р-237/Дитячий будинок № 3 Одеського міського відділу 

народної освіти/2 спр.
173/ф. Р-238/Дитяче містечко № 1 ім. III-го Інтернаціоналу Одеського 

губнаросвіти, м. Одеса/40 спр.
174/ф. Р-239/Дитячий будинок № 7 Одеського міського відділу 

народної освіти/2 спр.
175/ф. Р-241/Дитячий будинок № 17, м. Одеса/4 спр.
176/ф. Р-242/Дитячий будинок № 9 (27).
177/ф. Р-243/Дитячий будинок № 12, м. Одеса/13 спр.
178/ф. Р-244/Дитячий будинок № 6, м. Одеса/29 спр.
179/ф. Р-246/Дитячий будинок для хворих хлопців психоневротиків, 

м. Одеса/88 спр.
180/ф. Р-249/Колектив безробітних з виробництва парфюмерії “Чер-

вона зоря”/6 спр.
181/ф. Р-252/Артіль безробітних “Чугунлитво”/12 спр.
182/ф. Р-254/Колектив безробітних з розробки старих суден та лому 

“Шквал”/2 спр.
183/ф. Р-255/Колектив безробітних з виробництва човнів “Човняр”/

2 спр.
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184/ф. Р-256/Колектив безробітних швейних робітників “Швейко-
лектив № 2”/2 спр.

185/ф. Р-257/Колектив безробітних деревообробників та токарів по 
дереву “Деревообробник”/19 спр.

186/ф. Р-258/Колектив безробітних з ремонту, перевірки та установ-
лення електроприладів “Електрифікація”/3 спр.

187/ф. Р-259/Колектив безробітних з виробництва струн “Музсправа”/
2 спр.

188/ф. Р-260/Колектив безробітних об’єднання виробничих трудових 
та торговельних колективів “Колтруд”/2 спр.

189/ф. Р-261/Колектив безробітних з випічки паляниць “паляничник”/
4 спр.

190/ф. Р-262/Колектив безробітних з виготовлення ювелірних виро-
бів “Ювеліртруд”/4 спр.

191/ф. Р-263/Колектив безробітних маслоробної справи “Маслороб”, 
м. Березівка Березівського району/3 спр.

192/ф. Р-264/Колектив безробітних мукомелів “Червона зірка”, м. Ові-
діополь Овідіопольського району/7 спр.

193/ф. Р-265/промкооперативна кустарська артіль з виплавлення 
міді та чавуну “Чавунмідьлитво”/4 спр.

194/ф. Р-266/Колектив безробітних з виробництва льоду “Червоний 
льодовник”/11 спр.

195/ф. Р-267/Колектив безробітних драматичних артистів “Масад-
рам”/5 спр.

196/ф. Р-268/Колектив безробітних городників “Трудовоч”/9 спр.
197/ф. Р-269/Колектив безробітних різчиків каблуків по дереву/

27 спр.
198/ф. Р-270/Колектив безробітних руського драматичного театру/

21 спр.
199/ф. Р-271/Колектив безробітних хіміків “Хімпрепарат”/5 спр.
200/ф. Р-274/Велико-Фонтанське садово-виноградне товариство 

“Муссават”, с. Великий Фонтан Одеського району/52 спр.
201/ф. Р-276/Одеське об’єднане садово-городне кооперативне това-

риство/251 спр.
202/ф. Р-277/Чайна база Одеської торговельної та транзитної кон-

тори і торговельного представництва Центросоюзу/239 спр.
203/ф. Р-278/Одеське відділення Всеросійської центральної госпо-

дарської робітничої кооперації “Центросекція”/28 спр.
204/ф. Р-284/промкооперативна артіль з виробництва білизни “Тру-

дартільбілизна”/1 спр.
205/ф. Р-285/промкооперативна артіль з виробництва художніх ви-

робів “Трудмистецтво”/10 спр.
206/ф. Р-286/промкооперативна артіль з виробництва пряжок “Штам-

пблях”/7 спр.
207/ф. Р-287/промкооперативна артіль з виготовлення канцелярських 

приладів “До праці”/1 спр.
208/ф. Р-288/Одеське трудове товариство з заготівлі та продажу льоду 

“льодокол”/3 спр.



Державний архів Одеської області

�21

209/ф. Р-289/промкооперативна артіль з помелу муки “Мукомол-
автомат”/6 спр.

210/ф. Р-290/промкооперативна кустарська артіль з шиття та ремонту 
взуття “пішохід”/3 спр.

211/ф. Р-291/промкооперативна курстарна артіль зі слюсарних ви-
робів “слюсарбуд”/3 спр.

212/ф. Р-292/промкооперативна артіль з виробництва парфюмів 
“Уніон”/5 спр.

213/ф. Р-294/промкооперативна взуттєва артіль “Дамські моди”/1 спр.
214/ф. Р-295/промкооперативна артіль з виробництва домашнього 

хлібу “Домашній хліб”/5 спр.
215/ф.Р-296/промкооперативна артіль з виробництва парфюмів “Ді-

Вен”/6 спр.
216/ф. Р-297/промкооперативна кустарська артіль деревообробного 

виробництва “Деревотруд”/2 спр.
217/ф. Р-298/промкооперативна артіль з ремонту друкарських ма-

шинок “Інтернаціонал”/6 спр.
218/ф. Р-299/промкооперативна артіль арматурно-механічного ви-

робництва “Ініціатива”/20 спр.
219/ф. Р-300/промкооперативна артіль з виробництва жіночих наря-

дів “Витонченість”/4 спр.
220/ф. Р-301/промкооперативна артіль з виробництва дерев’яних 

каблуків “Каблучник”/10 спр.
221/ф. Р-302/промкооперативна артіль з виробництва квасу та інших 

безалкогольних напоїв “Квасвар”/2 спр.
222/ф. Р-303/промкооперативна артіль з ремонту взуття “Кооп-

взуття”/5 спр.
223/ф. Р-304/промкооперативна артіль з виробництва рибних кон-

сервів “Конкордія”/19 спр.
224/ф. Р-305/промкооперативна артіль з виробництва косметики, 

парфюмів та предметів санітарії і гігієни “Космос”/9 спр.
225/ф. Р-306/промкооперативна артіль з виготовлення арматури 

“Червоний арматурник”/3 спр.
226/ф. Р-307/промкооперативна артіль з виготовлення ободів “Чер-

воний ободник”/2 спр.
227/ф. Р-308/промкооперативна артіль з виробництва макаронів 

“Кустмакарони”/11 спр.
228/ф. Р-309/промкооперативна артіль з виробництва парфюмів 

“Ксилоліт”/1 спр.
229/ф. Р-310/промкооперативна артіль візників “ломовик”/1926–

1928 рр./8 спр.
230/ф. Р-311/промкооперативна артіль з ливарства металу “литвар-

ник”/10 спр.
231/ф. Р-312/промкооперативна артіль з виробництва макарон 

“Макарон-продукт”/9 спр.
232/ф. Р-314/промкооперативна артіль з виробництва виробів із рога 

та мастики “Мастріг”/4 спр.
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233/ф. Р-315/промкооперативна артіль з виробництва пам’ятників та 
інших цвинтарних робіт із мрамору “Мацейво”/5 спр.

234/ф. Р-316/промкооперативна артіль з виробництва залізобетон-
них виробів/10 спр.

235/ф. Р-317/промкооперативна артіль “Металовиріб”/8 спр.
236/ф. Р-318/промкооперативна артіль з виготовлення металевих 

гудзиків “Металгудзартіль”/8 спр.
237/ф. Р-319/промкооперативна артіль з виробництва арматури та 

металевих виробів “Металпраця”/17 спр.
238/ф. Р-320/промкооперативна артіль “Металоштамп”/22 спр.
239/ф. Р-321/промкооперативна артіль з виготовлення скоб’яних ви-

робів “Металгосподарство”/9 спр.
240/ф. Р-322/промкооперативна артіль кондитерських виробів “Мер-

курій”/29 спр.
241/ф. Р-323/промкооперативна артіль “Московський скляр”, 

м. Одеса/4 спр.
242/ф. Р-324/промкооперативна артіль з художньої обробки будинків 

“Мозаїка”/9 спр.
243/ф. Р-325/промкооперативна артіль з художньої обробки будинків 

та виробництва мрамору, граніту і мозаїки “Мрамор-граніт-мозаїка”/3 спр.
244/ф. Р-326/промкооперативна артіль з виробництва нождака “Нож-

дак”/54 спр.
245/ф. Р-327/промкооперативна артіль з виробництва ременів, сан-

далів. “Об’єднана праця”/4 спр.
246/ф. Р-328/промкооперативна артіль “Ольгієвський пекар”/7 спр.
247/ф. Р-329/промкооперативна артіль механічних виробів “Омега”/

27 спр.
248/ф. Р-330/промкооперативна артіль з виробництва спеціальних 

окулярів для робітників “Оптик”/13 спр.
249/ф. Р-331/промкооперативна артіль з виробництва будівельних 

матеріалів і хімічних матеріалів “Одесхімбуд”/8 спр.
250/ф. Р-332/промкооперативна артіль “парик”/6 спр.
251/ф. Р-333/промкооперативна артіль з виробництва кондитерських 

виробів “патоксил”/4 спр.
252/ф. Р-334/промкооперативна артіль з випічки хліба “пекар”/9 спр.
253/ф. Р-335/промкооперативна артіль з виробництва пасів та інших 

шкіряних виробів “поссадшкір”/2 спр.
254/ф. Р-336/промкооперативна артіль “портфельтруд”/20 спр.
255/ф. Р-337/промкооперативна артіль пильщиків лісу “пилоліс”/

1 спр.
256/ф. Р-338/промкооперативна артіль “Кустар-харчовик”/1 спр.
257/ф. Р-339/промкооперативна артіль з виробництва харчових про-

дуктів “Харчопродукт”/1 спр.
258/ф. Р-340/промкооперативна артіль з виготовлення морозива 

“Харчовиробсмак”/10 спр.
259/ф. Р-341/промкооперативна артіль “промкооподяг”/3 спр.
260/ф. Р-342/промкооперативна артіль “промшвей”/26 спр.
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261/ф. Р-343/Одеське автомобільно-каретне промкооперативне това-
риство з ремонту автомобілей і карет/17 спр.

262/ф. Р-344/промкооперативна артіль з металевих виробів “Аметіз”/
1 спр.

263/ф. Р-345/промкооперативна артіль з виробництва дамських капе-
люхів “Акорд”/6 спр.

264/ф. Р-346/промкооперативна артіль з випічки паляниць “паля-
ниця”/1 спр.

265/ф. Р-347/промкооперативне товариство палітурно-паперового та 
линовального виробництва “папірвироб”/5 спр.

266/ф. Р-348/промкооперативна артіль з виготовлення військового 
одягу “Військовий мундир”/6 спр.

267/ф. Р-349/Воднотранспортне кооперативне товариство парусного 
каботажу з постачання різних організацій парусними судами для перевезення 
вантажів “Водтранскооп”/19 спр.

268/ф. Р-350/Друкарня трудової артілі промкооперативного товарис-
тва з виконання всіляких брошур, прейскурантів, бланків, афіш та іншої 
друкарської роботи “Верстатка”/5 спр.

269/ф. Р-351/промкооперативна артіль з виробництва та ремонту ва-
гів “Вага-міра”/4 спр.

270/ф. Р-352/промкооперативна артіль з пошиву дитячої та жіночої 
білизни “Все для матері та дитини”/5 спр.

271/ф. Р-353/промкооперативна артіль з виробництва консервів 
“Червоний консервник”/12 спр.

272/ф. Р-354/промкооперативна артіль з виробництва лінійок та лекал 
для креслення “Червона лінійка”/7 спр.

273/ф. Р-355/промкооперативна артіль з виробництва слюсарно-
механічних виробів “Червоний металіст”/7 спр.

274/ф. Р-357/промкооперативна артіль шпалерна “Червоний шпа-
лерщик”/7 спр.

275/ф. Р-358/Трудове кооперативне товариство з виробництва всіля-
ких дерев’яних частин для щіток “Колтруддрев”/6 спр.

276/ф. Р-359/промкооперативна артіль з коління дров “Колдрев”/
9 спр.

277/ф.Р-360/промкооперативна артіль “Клей-крохмаль”/12 спр.
278/ф. Р-361/промкооперативна артіль з будівництва ларків “Куст-

промкооп”/10 спр.
279/ф. Р-362/промкооперативна артіль з виготовлення штампів 

“промштамп”/6 спр.
280/ф. Р-363/промкооперативна артіль деревообробних та лісопиль-

них робіт “промліс”/9 спр.
281/ф. Р-364/промкооперативна артіль з виготовлення ременів 

“привід-ремінь”/11 спр.
282/ф. Р-365/промкооперативна артіль з виготовлення пряжок 

“пряжкометал”/18 спр.
283/ф. Р-366/промкооперативна артіль з засолення та копчення риби 

“Рибсількооп”/9 спр.
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284/ф. Р-367/промкооперативна артіль з виробництва взуття “Вільна 
праця”/13 спр.

285/ф. Р-368/промкооперативна артіль “селянський одяг”/6 спр.
286/ф. Р-369/промкооперативна артіль столярів “столяр-праця”/

11 спр.
287/ф. Р-372/промкооперативна артіль “Вільний булочник”/3 спр.
288/ф. Р-373/промкооперативна артіль з проведення ремонтно-

будівельних та житлово-будівельних залізо-бетонних та каналізаційних 
робіт “Технобюро”/11 спр.

289/ф. Р-374/промкооперативна артіль з виробництва приводних 
ременів “Трудпасс”/25 спр.

290/ф. Р-375/промкооперативна артіль з виробництва взуття “Труд-
взуття”/2 спр.

291/ф. Р-376/Кооперативна артіль охоронців “Трудохорона”/1 спр.
292/ф. Р-377/промкооперативна артіль з масового виготовлення одягу 

“Трудмасодяг”/1 спр.
293/ф. Р-378/промкооперативна кустарна артіль з продажу льоду 

“Трудлід”/1 спр.
294/ф. Р-379/промкооперативна артіль “Трудовик” з виготовлення ре-

менів та інших шкіряних виробів/29 спр.
295/ф. Р-380/промкооперативна меблево-шпалерна та матрацна ар-

тіль/4 спр.
296/ф. Р-381/промкооперативна артіль з помелу борошна “Трудбо-

рошноарт”/1 спр.
297/ф. Р-382/промкооперативна кустарна артіль з шиття селянського 

одягу “Трудшвей”/2 спр.
298/ф. Р-383/промкооперативна артіль перукарів “Трудпарик”/6 спр.
299/ф. Р-384/промкооперативна артіль візників “Трансарт”/5 спр.
300/ф. Р-385/промкооперативна артіль транспортників “Транструд”/

6 спр.
301/ф. Р-386/промкооперативна артіль з виготовлення іграшок “Уні-

версам”/7 спр.
302/ф. Р-387/промкооперативна кустарна артіль з оранки землі та 

обмолоту хліба “Врожай”/10 спр.
303/ф. Р-388/Трудове кооперативне товариство з виробництва точиль-

них каменів “ФАМА-КАРЄ”/2 спр.
304/ф. Р-389/промкооперативна артіль “Хімфарба”/7 спр.
305/ф. Р-390/промкооперативна артіль з виготовлення халви та 

кондитерських виробів “Халва-кондитер”/17 спр.
306/ф. Р-391/промкооперативна артіль “Хімпром”/24 спр.
307/ф. Р-393/промкооперативна кустарна артіль з ремонту будинків 

“Хозбуд”/6 спр.
308/ф. Р-394/промкооперативна бондарна артіль “Червоний бондар”/

22 спр.
309/ф. Р-395/промкооперативна артіль з виробництва кондитерських 

виробів “Чорноморська”/2 спр.
310/ф. Р-396/промкооперативна кустарна артіль швейна “Швей-

прогрес”/2 спр.
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311/ф. Р-397/промкооперативна артіль з переробки верхнього одягу 
“Швейкуст”/7 спр.

312/ф. Р-398/промкооперативна артіль з виробництва шкіряних ви-
робів “Швейкож”/9 спр.

313/ф. Р-400/промкооперативна артіль з виготовлення штампів 
“Штамп праця”/24 спр.

314/ф. Р-401/промкооперативна артіль з виробництва емалево-мета-
левого посуду “Емаль-мистецтво”/2 спр.

315/ф. Р-402/промкооперативна артіль з виробництва емалево-мета-
левого посуду “Емаль-праця”/12 спр.

316/ф. Р-403/промкооперативна артіль з виробництва емалево-ме-
талевих виробів “Емаль-художник”/24 спр.

317/ф. Р-404/промкооперативна артіль з виробництва електровиро-
бів “Електрон”/6 спр.

318/ф. Р-405/промкооперативна артіль з випічки хліба “південний 
хліб”/7 спр.

319/ф. Р-406/промкооперативна артіль з виробництва хімічних виро-
бів “Юрохім”/26 спр.

320/ф. Р-407/промкооперативна артіль з виробництва ящиків 
“Ящикопостачання”/5 спр.

321/ф. Р-408/промкооперативна артіль з виробництва парфюмів 
“прево”/3 спр.

322/ф. Р-409/промкооперативна взуттєва артіль “Взуттяпраця”/4 спр.
323/ф. Р-411/промкооперативна кустарна артіль з вироблення фарби 

“Фарбхімпродукт”/3 спр.
324/ф. Р-412/1-е Ново-Українське кустарно-промислове ковальське 

товариство “Червоний коваль”/3 спр.
325/ф. Р-414/Трудова артіль “Надія”.
326/ф. Р-415/Артіль “перукар”, с. Ново-Українка/2 спр.
327/ф. Р-420/промкооперативна трудова артіль виробників льоду 

“промлід”/6 спр.
328/ф. Р-421/промкооперативна артіль з продажу тютюну “Тишби”/

6 спр.
329/ф. Р-423/промкооперативна артіль токарів “Трудівник”/5 спр.
330/ф. Р-424/промкооперативна артіль “Меблібуд”/8 спр.
331/ф. Р-425/промкооперативна кустарна артіль з випічки хліба 

“Одеський хлібопік”/1 спр.
332/ф. Р-428/Одеський міський  відділ профспілки “Харчосмак”.
333/ф. Р-429/промкооперативна артіль пошиттєво-взуттєва “Народ-

взуття”, м. Одеса/3 спр.
334/ф. Р-430/промкооперативна артіль з виробництва пакувальної 

тари “Упакувальник”/6 спр.
335/ф. Р-431/Міський комітет профспілки робітників радторгслуж-

бовців Одеського відділення акціонерного товариства “Кредит-Бюро”, 
м. Одеса/26 спр.

336/ф. Р-432/Міськком профспілки працівників водного транспорту 
Одеської митниці/44 спр.
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337/ф. Р-433/Державна ощадна каса при Одеській митниці/7 спр.
338/ф. Р-434/Одеський митницький інспектор.
339/ф. Р-435/Митницький відділ Одеського відділення Народного 

комісаріату зовнішньої торгівлі/38 спр.
340/ф. Р-438/промкооперативна артіль з ремонту годинників “пром-

праця”/11 спр.
341/ф. Р-439/Колектив безробітних із закупівлі та збуту насіння усіх 

видів культур “Насінник-сприяння”/7 спр.
342/ф. Р-440/промкооперативна артіль з упакування ящиків “Труд-

артільпакувальник”/4 спр.
343/ф. Р-441/промкооперативна пошивно-ремонтна взуттєва артіль 

“Артпольскомас”/5 спр.
344/ф. Р-442/промкооперативна трудова артіль  з випічки хліба 

“Калач”/1 спр.
345/ф. Р-444/Миколаївська поштово-телеграфна контора.
346/ф. Р-445/Миколаївський губернський відділ народного зв’язку, 

м. Миколаїв/33 спр.
347/ф. Р-446/Миколаївська радіостанція/6 спр.
348/ф. Р-447/Артіль “Маслороб”, м. Одеса/4 спр.
349/ф. Р-451/Міський комітет профспілки зв’язку Одеської радіо-

станції/1 спр.
350/ф. Р-452/Міський комітет профспілки зв’язку при севастополь-

ській поштово-телеграфній конторі/4 спр.
351/ф. Р-454/промкооперативна артіль з випічки хліба “південь-

захід”, м. Одеса/2 спр.
352/ф. Р-455/промкооперативне товариство мукомолів, с. Цезарівка 

Цебриківського району/1 спр.
353/ф. Р-456/Товариство з продажу молока А. В. Чижик/4 спр.
354/ф. Р-459 /Одеська контора постачання “Головцукор”/270 спр.
355/ф. Р-460/Колектив безробітних з виробництва щіток та пензлів 

“Щіточник”/7 спр.
356/ф. Р-461/Колектив безробітних з продажу молока “Молочар”, 

с. захарівка захарівського району/1 спр.
357/ф. Р-463/Колектив безробітних з виробництва свічок і лаку 

“свічпраця”, м. Одеса/2 спр.
358/ф. Р-464/промкооперативна артіль “Червоний харчробітник” з 

розведення худоби та продажу м’яса, м. Одеса.
359/ф. Р-465/Колектив безробітних з випічки маци “Мацепекарня”, 

м. Одеса/1 спр.
360/ф. Р-466/Колектив безробітних з виробництва воску “Воско-

без” /2 спр.
361/ф. Р-467/Колектив безробітних перукарів “перукарі”, м. Одеса/

8 спр.
362/ф. Р-468/Колектив безробітних з виробництва напильників “Насі-

кальник”/4 спр.
363/ф. Р-470/Миколаївська губернська промспілка, м. Миколаїв.
364/ф. Р-471/Магазин № 1 Миколаївської губпромспілки, м. Мико-

лаїв.
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365/ф. Р-472/Одеська районна промислова спілка “Райпромсоюз”/
40 спр.

366/ф. Р-474/Одеська трудова артіль “Єднання”/9 спр.
367/ф. Р-478/Одеське міське управління нерухомого майна.
368/ф. Р-487/Одеський дорожно-будівельний трест /57 спр.
369/ф. Р-489/промкооперативне товариство з виготовлення етикеток 

для карамелі “Унітас”/1 спр.
370/ф. Р-491/Одеська консервна фабрика братів Неофіт.
371/ф. Р-492/Акціонерне товариство “Фрідріх Дур’ян”, м. Одеса.
372/ф. Р-494/Березівська районна рада товариства сприяння обороні 

та авіаційно-хімічному будівництву, м. Березівка/1 спр.
373/ф. Р-495/Аероклуб дорожної ради ОсОавіахіму.
374/ф. Р-500/Одеське будівельне і лісоторговельно-промислове това-

риство “Будівник”/27 спр.
375/ф. Р-502/Одеське обласне відділення Головнафтозбут.
376/ф. Р-503/Одеський універсальний магазин № 4 торгівлі з іно-

земцями “Торгсин”/5 спр.
377/ф. Р-507/Одеський вечірній робітничий університет.
378/ф. Р-514/потриваївське сільськогосподарське кредитне товари-

ство, с. потриваєве Одеського району/68 спр.
379/ф. Р-515/сільськогосподарська городницька артіль (колгосп) 

“Агрокультура” Одеського району/14 спр.
380/ф. Р-516/сільськогосподарська артіль “зелений Яр” Одеського 

району/7 спр.
381/ф. Р-517/сільськогосподарська артіль (колгосп) “садокультура”/

10 спр.
382/ф. Р-518/Одеська окружна інспектура у справах літератури та 

видавництва “Окрліт”/106 спр.
383/ф. Р-519/сільськогосподарська артіль (колгосп) “Генрі-Джоржа” 

Одеського району/16 спр.
384/ф. Р-527/Одеське торговельно-комісійне і транспорте бюро 

“Токотранс”/505 спр.
385/ф. Р-534/Могилів-подільський заготівельний пункт акціонер-

ного товариства “Хлібопродукт”/10 спр.
386/ф. Р-536/Вознесенське відділення Одеського губернського голов-

ного управління мукомольно-круп’яної промисловості/11 спр.
387/ф. Р-537/Кіровське відділення Одеського губернського голов-

ного управління мукомольно-круп’яної промисловості “Губмука”/2 спр.
388/ф. Р-538/первомайське відділення Одеського губернського го-

ловного управління мукомольно-круп’яної промисловості “Губмука”/6 спр.
389/ф. Р-539/Тираспільське відділення Одеського губернського го-

ловного управління мукомольно-круп’яної промисловості “Губмука”/
118 спр.

390/ф. Р-540/Тираспільський повітовий відділ сільської промисло-
вості, м. Тирасполь/34 спр.

391/ф. Р-541/Мукомольна секція при Одеському губернському відділі 
сільської промисловості.

392/ф. Р-548/ленінський районний фінансовий відділ, с. северинів-
ка Одеського округу.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�2�

393/ф. Р-549/северинівське районне товариство авіації і повітропла-
вання, с. северинівка ленінського району/8 спр.

394/ф. Р-552/Миколаївське губернське статистичне бюро, м. Миколаїв.
395/ф. Р-559/профкомітет профспілки працівників радянських гро-

мадських і торговельних підприємств та установ “Радробітник” плодо-
овочевого відділу Церабкоопа, м. Одеса/5 спр.

396/ф. Р-561/Одеська губернська каса соціального страхування/20 спр.
397/ф. Р-577/Одеське губернське відділення державного об’єднання 

лісової деревообробної промисловості “Губліспром”/204 спр.
398/ф. Р-578/савранське районне відділення державного об’єднання 

лісової деревообробної промисловості “Райліспром”, с. саврань/3 спр.
399/ф. Р-580/Балтське районне відділення державного об’єднання 

лісової деревообробної промисловості “Райліспром”, м. Балта/3 спр.
400/ф. Р-582/Одеська контора Всеукраїнського торговельно-промис-

лового акціонерного товариства “Всеукрторгпром” у м. Харкові/44 спр.
401/ф. Р-583/Одеське відділення із заготівлі та експорту чорного і 

кольорового металу “Металторг” у м. Харкові/40 спр.
402/ф. Р-586/Колектив безробітних з торгівлі тютюновими виробами 

“Тютюнторг”, м. Одеса/14 спр.
403/ф. Р-589/Одеське відділення Всеукраїнського торговельно-про-

мислового акціонерного товариства з торгівлі промтоварами і продуктами 
харчування “сприяння”/8 спр.

404/ф. Р-591/первомайська агенція Всеукраїнського акціонерного 
товариства “Укрутильзбір”/34 спр.

405/ф. Р-592/Тираспільська агенція автономної Молдавської РсР 
Всеукраїнського акціонерного товариства “Укрутильсзбір”/11 спр.

406/ф. Р-594/Миколаївський оптово-роздрібний магазин Резино-
тресту, м. Миколаїв/6 спр.

407/ф. Р-596/Домоуправління Одеського резинотресту, м. Одеса/19 спр.
408/ф. Р-597/Одеське товариство з постачання ринків/5 кг.
409/ф. Р-598/Одеська контора Українського відділення державного 

управління об’єднаними московськими хіміко-фармацевтичними заво-
дами “Фарматрест”/26 спр.

410/ф. Р-607/Кіровська агенція цукротресту/49 спр.
411/ф. Р-608/Миколаївська агенція цукротресту/66 спр.
412/ф. Р-612/Тульчинська агенція цукротресту/50 спр.
413/ф. Р-613/Херсонська агенція цукротресту/86 спр.
414/ф. Р-616/Одеськ сільськогосподарське кооперативне товариство 

птахівництва та дрібного тваринництва “птахівник”/52 спр.
415/ф. Р-617/Одеська кіно-радіо база книгосоюзу/35 спр.
416/ф. Р-619/Одеський заготівельний пункт Російсько-австрійського 

торговельно-промислового акціонерного товариства/2 спр.
417/ф. Р-627/Миколаївська агенція Одеського відділення Всесоюз-

ного текстильного синдикату у м. Москві, м. Миколаїв/18 спр.
418/ф. Р-629/Одеська контора державного синдикату рибної проми-

словості “Держрибсиндикат”/179 спр.
419/ф. Р-630/промкооперативне товариство з виробництва масла 

“Маслоділ”/31 спр.
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420/ф. Р-635/Єлисаветградське відділення Одеської районної кон-
тори Українського тресту м’ясних і холодильних підприємств та ското-
боєнь, м. Єлисаветград/192 спр.

421/ф. Р-636/Єлисаветградська ковбасна фабрика/9 спр.
422/ф. Р-637/Єлисаветградський кишечний завод, м. Єлисаветград/

1 спр.
423/ф. Р-638/Випасний пункт українського тресту м’ясних і холо-

дильних підприємств та скотобоєнь, м. Єлисаветград /31 спр.
424/ф. Р-640/Тиманівський радгосп “Укрм’ясохладобійня”, с. Тима-

нівка Вапнярського району Тульчинського округу подільської губернії/
7 спр.

425/ф. Р-642/Миколаївська ковбасна фабрика “Укрм’ясохладобійня”, 
м. Миколаїв/17 спр.

426/ф. Р-644/Херсонська агенція Українського тресту м’ясних і хо-
лодильних підприємств та скотобоєнь м. Херсон/19 спр.

427/ф. Р-645/Балтське відділення “Укрм’ясохладобійні”, м. Балта/42 спр.
428/ф. Р-646/Балтський мильний завод, м. Балта/7 спр.
429/ф. Р-647/Балтський млин “Укрм’ясохладобійні”/2 спр.
430/ф. Р-648/Ананьївське відділення “Укрм’ясохладобійні” м. Ана-

ньїв/19 спр.
431/ф. Р-649/Бирзульська агенція “Укрм’ясохладобійні”, м. Бирзула/

35 спр.
432/ф. Р-650/Управління сільськогосподарськими базами “Укрм’ясо-

хладобійні”, м. Одеса/8 спр.
433/ф. Р-651/затишанська сільськогосподарська база “Укрм’ясо-

хладобійні”, ст. затишшя Бирзульського району Одеської губернії/23 спр.
434/ф. Р-652/Ульяновська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладо-

бійні”, с. Ульяновка первомайського округу Одеської губернії/10 спр.
435/ф. Р-653/лобачевська сільськогосподарська база “Укрм’ясохла-

добійні”, хут. лобача Горностаївського району Одеської губернії/28 спр.
436/ф. Р-654/Червоно-пирутянська сільськогосподарська база “Укр-

м’ясохладобійні”, с. Червоне парутине Очаківського району Миколаївсь-
кого округу/21 спр.

437/ф. Р-655/Жеребковська с\г база “Укрм’ясохладобійні”, с. Жереб-
кове Балтського округу/21 спр.

438/ф. Р-656/Юрченко-Кичукська с\г база “Укрм’ясохладобійні”, 
с. Юрченко-Кичук Ісаївського району первомайського округу/23 спр.

439/ф. Р-657/перехрестівська с\г база “Укрм’ясохладобійні”, с. пере-
хрестове/1 спр.

440/ф. Р-659/Мардарівська с\г база “Укрм’ясохладобійні”, с. Марда-
рівка Ананьївського району/2 спр.

441/ф. Р-660/Вигодянська с\г база “Укрм’ясохладобійні”, с. Вигода 
Фрідріх Енгельського району/19 спр.

442/ф. Р-663/Тульчинський заготівельний пункт “Укрм’ясохладо-
бійні” подільської губернії/18 спр.

443/ф. Р-664/первомайський заготівельний пункт “Укрм’ясохладо-
бійні”/18 спр.
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444/ф. Р-665/Вознесенський заготівельний пункт “Укрм’ясохладо-
бійні”, м. Вознесенськ Миколаївського округу/14 спр.

445/ф. Р-666/Вознесенський випасний пункт “Укрм’ясохладобійні”/
6 спр.

446/ф. Р-667/Могилевський заготівельний трест “Укрм’ясохладобійні” 
подільської губернії.

447/ф. Р-668/Жмеринський заготівельний пункт “Укрм’ясохладо-
бійні” подільської губернії/15 спр.

448/ф. Р-669/перехрестівський заготівельний пункт “Укрм’ясохла-
добійні”, с. перехрестове Балтського округу/5 спр.

449/ф. Р-670/Балтський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні”/
9 спр.

450/ф. Р-671/проскурівський заготівельний трест “Укрм’ясохладо-
бійні”.

451/ф. Р-672/Уповноважений Одеської районної контори Укрм’ясо-
хладобійні, м. севастополь/4 спр.

452/ф. Р-673/люстдорфська бійня “Укрм’ясохладобійні”, с. люстдорф 
Одеського округу/2 спр.

453/ф. Р-674/1-й деревообробний завод “Укрм’ясохладобійні”, м. Одеса/
19 спр.

454/ф. Р-675/профком профспілки радторгслужбовців Одеського 
губернського управління з палива/5 спр.

455/ф. Р-677/Кустарна промкооперативна артіль з обробки шкіри 
”Трудова спілка” м. Одеса/37 спр.

456/ф. Р-678/промкооперативна артіль з обробки шкіри “Труд-
артіль”/1 спр.

457/ф. Р-679/Кустарна промкооперативна артіль з дублення шкіри 
“Дубшкіра”, м. Одеса/28 спр.

458/ф. Р-680/промкооперативна артіль “Шкірарт”, м. Одеса/12 спр.
459/ф. Р-681/промкооперативна артіль з виготовлення кондитерсь-

ких виробів “Шепс”/3 спр.
460/ф. Р-682/промкооперативна артіль “Розкрійшкір”, м. Одеса/29 спр.
461/ф. Р-683/промкооперативна артіль з виготовлення хрому “Хро-

мовик”/22 спр.
462/ф. Р-684/Об’єднані артілі з виготовлення картопляних продуктів 

і колісної мазі/17 спр.
463/ф. Р-685/промкооперативна артіль “Артмашмінвод”/6 спр.
464/ф. Р-686/промкооперативна артіль з ремонту автомашин “Авто-

рембуд”/10 спр.
465/ф. Р-687/промкооперативна кустарна артіль з виробництва кіс-

тяних гудзиків “Гудзик”/9 спр.
466/ф. Р-689/Фабком профспілки працівників металообробної про-

мисловості фабрики ім. Дубровського, м. Одеса/13 спр.
467/ф. Р-700/Українське паєве товариство народного харчування 

“Укрнархарч”, Одеське відділення/170 спр.
468/ф. Р-708/Одеське 1-е акціонерне товариство “Транспорт”, 

м. Одеса/58 спр.
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469/ф. Р-714/Голосковське багатопромислове товариство.
470/ф. Р-715/Криво-Озерське багатопромислове товариство.
471/ф. Р-729/Колектив безробітних “Електромонтаж”/37 спр.
472/ф. Р-737/Друге Одеське товариство взаємного кредиту/1076 спр.
473/ф. Р-742/Одеська губернська профспілка працівників полігра-

фічного виробництва/17 кг.
474/ф. Р-744/Одеський місцевий відділ профспілки працівників ме-

талообробної промисловості “профспілка машинобудування”/20 спр.
475/ф. Р-748/Місцевком профспілки робітників-металістів Одеського 

відділення акціонерного товариства з виготовлення та збуту металевих 
виробів “Рудметалторг”/35 спр.

476/ф. Р-752/1-й робітничий комітет Одеського губернського відділу 
професійної спілки будівельників “Будівельник”/21 спр.

477/ф. Р-757/19-й робітничий комітет професійної спілки будівель-
ників м. Одеси/1 спр.

478/ф. Р-759/професійний комітет спілки працівників радянських 
громадських та торговельних підприємств і установ “Радробітник” Одесь-
кого торговельно-промислового технікуму/2 спр.

479/ф. Р-761/Місцевком робітників і службовців професійної спілки 
працівників адміністративно-радянських торговельних та громадських під-
приємств і установ при Одеській митниці/6 спр.

480/ф. Р-764/Місцевком професійної спілки машинобудування 
Одеської держтехконтори.

481/ф. Р-765/Місцевком профспілки робітників радянських громад-
ських і торговельних підприємств і установ “Радробітник” Одеського 
відділення паєвого акціонерного товариства торгівлі “Одеспайторг”/11 спр.

482/ф. Р-769/Миколаївський районний комітет професійної спілки 
металістів.

483/ф. Р-772/Місцевком професійної спілки фінансових працівників 
Одеського відділення “Українбанк”.

484/ф. Р-775/Місцевком профспілки робітників радянських громад-
ських і торговельних підприємств і установ при Одеській конторі акціонер-
ного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими 
продуктами “Хлібопродукт”, м. Одеса/2 спр.

485/ф. Р-776/Місцевком профспілки мукомольної промисловості 
хлібної інспекції Одеського порту/4 спр.

486/ф. Р-777/Місцевком професійної спілки текстильників Одеського 
відділення “Текстильсиндикат”.

487/ф. Р-780/Місцевком профспілки радторгслужбовців адміністра-
тивного відділу губвиконкому/38 спр.

488/ф. Р-783/Фрідріх-Енгельська районна профспілка радторгслуж-
бовців/5 спр.

489/ф. Р-787/завком профспілки металістів заводу ім. Хворостіна/
9 спр.

490/ф. Р-788/завком профспілки металістів заводу електрошнур, 
м. Одеса/12 спр.
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491/ф. Р-789/заводський комітет професійної спілки металістів дер-
жавного заводу № 9 ім. Калініна (колишній Жако).

492/ф. Р-790/профуповноважений профспілки транспортних робіт-
ничих майстерень “Червоний фургонщик”.

493/ф. Р-791/заводський комітет професійної спілки металістів заводу 
ім. Іванова “Одтремас”.

494/ф. Р-792/заводський комітет професійної спілки металістів фаб-
рики ім. Трахтенберга.

495/ф. Р-793/завком профспілки металістів Одеського кабельного за-
воду/6 спр.

496/ф. Р-794/Миколаївський окружний відділ професійної спілки на-
родного харчування, м. Миколаїв.

497/ф. Р-798/Одеський дільничий відділ профспілки залізничного 
транспорту “лінком”/3 кг.

498/ф. Р-800/Миколаївський окружний відділ професійної спілки ро-
бітників зв’язку, м. Миколаїв.

499/ф. Р-806/Одеський губернський відділ профспілки працівників 
комунального господарства/476 спр.

500/ф. Р-807/Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських 
працівників “Молплемскот”.

501/ф. Р-808/професійна спілка службовців з руху одеського трамваю.
502/ф. Р-818/Робітничий комітет профспілки працівників місцевого 

транспорту одеських тяжловиків/27 кг.
503/ф. Р-819/Робітничий комітет профспілки працівників місцевого 

транспорту Одеського порту/30 кг.
504/ф. Р-820/Одеський губернський відділ профспілки радторгслуж-

бовців “Радробітник”/142 спр.
505/ф. Р-824/профком профспілки вищих шкіл Одеського політех-

нічного інституту/4 спр.
506/ф. Р-826/Робітничий комітет 70-го підривного загону Військово-

го професійного бюро “Військпрофбюро”, м. Одеса/26 спр.
507/ф. Р-829/Ісаївський районний комітет профспілки працівників 

харчової та смакової промисловості “Харчосмак”/30 кг.
508/ф. Р-830/Троїцький районний комітет професійної спілки праців-

ників харчової та смакової промисловості “Харчосмак”/30 кг.
509/ф. Р-831/1-й груповий комітет профспілки харчосмак при Одесь-

кому губернському відділі профспілки “Харчосмак”/30 кг.
510/ф. Р-835/Дитячий будинок № 2, м. Одеса/20 спр.
511/ф. Р-836/Трудова школа № 17 при Одеському окружному відділі 

соціального виховання, м. Одеса/1 спр.
512/ф. Р-837/Трудова школа № 6 при Одеському окружному відділі 

соціального виховання, м. Одеса/1 спр.
513/ф. Р-839/Дитячий будинок № 1/2 спр.
514/ф. Р-840/Дитячий будинок № 4 відділу соціального виховання, 

м. Одеса/1 спр.
515/ф. Р-841/Дитячий будинок № 5/2 спр.
516/ф. Р-842/Дитячий будинок № 9/3 спр.
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517/ф. Р-843/Дитячий будинок № 10/1 спр.
518/ф. Р-844 /Дитячий будинок № 11/2 спр.
519/ф. Р-845/Дитячий будинок № 13/1 спр.
520/ф. Р-853/Біляївська волосна земська управа/1918 р.
521/ф. Р-858/Василівська волосна земська управа/16 спр.
522/ф. Р-862/захарівська волосна земська управа/1 спр.
523/ф. Р-868/Маякський міський виконавчий комітет робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів/4 спр.
524/ф. Р-876/покровський волосний революційний комітет Одеського 

повіту/123 спр.
525/ф. Р-890/суворовська волостна земська управа/4 спр.
526/ф. Р-910/Овідіопольський волосний комітет незаможних селян/

1 спр.
527/ф. Р-926/знаменська райрада товариства сприяння обороні та 

авіаційно-хімічному будівництву “Тсавіахім”, с. знам’янка Кіровоградської 
області/1 спр.

528/ф. Р-933/снігурівська районна рада товариства сприяння обороні 
та авіаційно-хімічному будівництву “Тсавіахім”, с. снігурівка Миколаївсь-
кої області.

529/ф. Р-946/павлівська сільрада захарівської волості Тираспільсь-
кого повіту.

530/ф. Р-953/Калаглейська сільська каса взаємодопомоги/4 спр.
531/ф. Р-958/Маякський митний нагляд.
532/ф. Р-959/Кримський митний нагляд, м. севастополь/4 спр.
533/ф. Р-960/Овідіопольський митний пост.
534/ф. Р-964/Міськком профспілки радторгслужбовців Одеської мит-

ниці/12 кг.
535/ф. Р-968/Одеська філія акціонерного товариства зі збирання 

утиля “Укрутильзбір”/60 кг.
536/ф. Р-972/Вітряк Одеського окружного відділу місцевої промис-

ловості, м. Одеса/3 спр.
537/ф. Р-974/Комітет боротьби з безробіттям при одеській біржі праці 

“Комборбез” окружного відділу праці/250 спр.
538/ф. Р-976/Трудова хліборобська артіль “Дальницький куток”, 

с. Дальник Одеського району/3 кг.
539/ф. Р-977/Колектив робітників-виробників жерстяних виробів 

“Жерстпром” Одеської промспілки/10 спр.
540/ф. Р-978/Колектив безробітних при Одеській окружній біржі 

праці з виробництва кефіру “Червоний трудівник”/6 спр.
541/ф. Р-979/Колектив робітників зв’язку “Червоний зв’язок” Одесь-

кої промспілки/2 спр.
542/ф. Р-981/Колетив робітників з виготовлення мила “Миловар”/

20 спр.
543/ф. Р-983/Радгосп “Червоноармійська нива” Одеського району/

51 спр.
544/ф. Р-984/Одеський районний комітет профспілки будівельників/

15 спр.
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545/ф. Р-985/Колектив працівників з радіофікації “Радіофікація” 
Одеської промспілки/1 спр.

546/ф. Р-986/Колектив безробітних при Одеській окружній біржі 
праці з розвантаження скоту “скотогони”/5 спр.

547/ф. Р-987/Колектив працівників з сортування лісу в м. Одесі/2 спр.
548/ф. Р-988/промкооперативна артіль з виловлення риби “праців-

ник моря”, м. Одеса/61 спр.
549/ф. Р-989/Кустарна промкооперативна артіль з упакування та 

експедиції поштових посилок “Трудзв’язок” при Одеському комітеті біржі 
праці/44 спр.

550/ф. Р-990/Колектив безробітних перукарів “Артпарик”/25 спр.
551/ф. Р-991/Колектив безробітних членів профспілки працівників 

комунального господарства перукарів “Центропарик”/18 спр.
552/ф. Р-992/Одеське губернське споживче об’єднання з обробки 

дерева “Деревообробник”/6 спр.
553/ф. Р-994 /1-й деревообробний завод “Одесдрев” ім. Комінтерна, 

лісотарний завод “ліспром”/5 спр.
554/ф. Р-995/3-й державний деревообробний та фанерний завод 

ім. степана Разіна/16 спр.
555/ф. Р-996/Березівське промислово-кредитне кооперативне това-

риство “Об’єднання”, м. Березівка/100 спр.
556/ф. Р-997 /Кустарна прокооперативна артіль з виготовлення пан-

чох та трикотажу ім. Рози люксембург, м. Березівка/1 спр.
557/ф. Р-998 /промкооперативна артіль візників “промфургон”, м. Бе-

резівка/10 спр.
558/ф. Р-1000/продовольчий відділ Одеського міського управління.
559/ф. Р-1002/Тираспільський повітовий відділ охорони здоров’я/

2 спр.
560/ф. Р-1009/Врадіївська районна рада товариства сприяння обороні 

та авіаційно-хімічному будівництву “Тсавіахім”/1 спр.
561/ф. Р-1010/Одеське відділення Всеукраїнської спілки сільсько-

господарської кредитної та кустарно-промислової кооперації “сільський 
господар”/98 спр.

562/ф. Р-1030/Катеринінська сільська рада петровської волості 
Тираспільського повіту/1923 р./1 спр.

563/ф. Р-1040/Ново-павлівська сільська рада Миколаївської волості 
Балтського повіту/1 спр.

564/ф. Р-1044/софіївська сільрада Березівської волості/10 спр.
565/ф. Р-1052/Глодоська волостна земська управа, с. Глодоси Єлиса-

ветградського повіту Херсонської губернії/1 спр.
566/ф. Р-1055/спілка батьківських комітетів середніх навчальних 

закладів, м. Одеса/2 кг.
567/ф. Р-1056/Бирзульський райвиконком/1 спр.
568/ф. Р-1057/Благоївський райвиконком/1 спр.
569/ф. Р-1068/Демидівський районний земельний відділ.
570/ф. Р-1069/Демидівське районне зернове сільське товариство/

2 спр.
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571/ф. Р-1071/Ново-Красновський волосний виконком Вознесенсь-
кого повіту/2 спр.

572/ф. Р-1081/Демидівська волосна земська управа/1 спр.
573/ф. Р-1086/степанівська волосна земська управа Ананьївського 

повіту/6 спр.
574/ф. Р-1087/степанівська продовольча управа Комінтернівського 

району/3 кг.
575/ф. Р-1093/Костянтинівська волосна продовольча управа Возне-

сенського повіту/2 спр.
576/ф. Р-1094/Костянтинівський волосний комітет Вознесенського 

повіту/1 спр.
577/ф. Р-1096/Костянтинівський районний відділ комунального гос-

подарства первомайського округу/4 спр.
578/ф. Р-1098/Демидівський райвиконком/40 спр.
579/ф. Р-1099/лисогорський районний культвідділ, с. лиса Гора 

первомайського округу/20 спр.
580/ф. Р-1100/лисогірський районний земельний відділ первомай-

ського округу.
581/ф. Р-1106/Одеський повітовий відділ народної освіти/27 кг.
582/ф. Р-1109/Ново-українська районна рада товариства сприяння 

обороні та авіаційно-хімічному будівництву, с. Ново-Українка Кіровоград-
ської області/2 спр.

583/ф. Р-1112/Грушківська районна рада товариства сприяння обо-
роні та авіаційно-хімічному будівництву “Тсавіахім”/2 спр.

584/ф. Р-1114/любашівська районна рада товариства сприяння 
обороні та авіаційно-хімічному будівництву “Тсавіахім”/1 спр.

585/ф. Р-1117/Роздільнянська районна рада Тсавіахім/1 спр.
586/ф. Р-1141/підвідділ запису актів громадського стану при адмі-

ністративному відділі Одеського губвиконкому.
587/ф. Р-1155/продовольчий комітет Одеської ради/132 спр.
588/ф. Р-1156/Одеське міське та міжрайонне архівне управління/

259 спр.
589/ф. Р-1159/Управління спеціального табірного збору при слободі 

Миколаївській Гребеникської сільської ради Гросулівського району/
11 спр.

590/ф. Р-1162/Уманський яєчний закупівельний пункт акціонерного 
товариства “Хлібопродукт”/1924–1926 рр./14 спр.

591/ф. Р-1163/Торговельний агент у місті Барі акціонерного товарис-
тва “Хлібопродукт”/1925–1926 рр./4 спр.

592/ф. Р-1166/печаївський волосний відділ соціального забезпечення
593/ф. Р-1178/Кустарна промкооперативна артіль з виробництва еле-

ктровимикачів “Головпромштамп”, м. Одеса/8 спр.
594/ф. Р-1193/Арбузинський волосний військовий комісаріат Воз-

несенського повіту/14 спр.
595/ф. Р-1197/захарівський районний комітет незаможних селян/

4 спр.
596/ф. Р-1201/захарівський районний продовольчий комітет/6 спр.
597/ф. Р-1202/захарівський районний комітет боротьби з наслідками 

голоду “Райнаслідгол”/1 спр.
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598/ф. Р-1204/Колектив безробітних залізничного транспорту пекарів 
“залпек”/15 спр.

599/ф. Р-1205/Колектив робітників з виготовлення шкіри “Шкір-
праця”/10 спр.

600/ф. Р-1206/Артіль безробітних електротехніків спілки металістів 
“Електрофікація”/15 спр.

601/ф. Р-1208/Колектив безробітних театру “Гротеск”/35 кг.
602/ф. Р-1210/Колектив безробітних швейників/2 кг.
603/ф. Р-1212/Миколаївська повітова робітничо-селянська інспекція/

9 спр.
604/ф. Р-1214/Вознесенська повітова робітничо-селянська інспекція/

1 спр.
605/ф. Р-1218/Уповноважений московської контори з управління 

цукровим виробництвом в м. Одесі/35 спр.
606/ф. Р-1227/Одеський обласний енергетичний комітет “Обленер-

гокомітет”/70 спр.
607/ф. Р-1230/Одеська база кооперативних об’єднань із заготівлі 

сировини “Укрвукоопсировина”/15 кг.
608/ф. Р-1236/Універсальний магазин № 5 Одеського відділення тор-

гівлі з іноземцями “Універмагторгсин”/47 спр.
609/ф. Р-1237/Універсальний магазин № 7 “Торгсин”/8 спр.
610/ф. Р-1239/Артіль безробітних з роздрібної торгівлі мануфакту-

рою та галантереєю “Червоний мануфактурист”/8 спр.
611/ф. Р-1242/Універсальний магазин Одеської обласної контори 

“Торгсин”, м. Березівка/17 спр.
612/ф. Р-1244/Автомобільна школа Одеського союззернотресту/1323 

спр.
613/ф. Р-1256/Одеська обласна контора постачання та збуту “пос-

тачзбут” жилспілка/148 спр.
614/ф. Р-1257/Одеська контора Камчатського акціонерного товарис-

тва “АКТ”, м. Одеса/431 спр.
615/ф. Р-1258/Одеська міжобласна база управління української 

державної торгівлі “Укрзакупторг”/566 спр.
616/ф. Р-1261/Міськком профспілки працівників тваринницьких 

радгоспів при Одеському свинарному тресті/14 спр.
617/ф. Р-1268/Канцелярія із землеустрою при Херсонському губерн-

ському земельному відділі, м. Херсон/29 спр.
618/ф. Р-1270/Бирзульська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/1 спр.
619/ф. Р-1271/Анешковська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/7 спр.
620/ф. Р-1272/Ананьївська заготівельна контора Одеського губерн-

ського проводольчого комісаріату/2 спр.
621/ф. Р-1275/Колектив № 3 безробітних швейників при Одеському 

відділу праці/2 спр.
622/ф. Р-1276/Бобринецька заготівельна контора Одеського губер-

нського продовольчого комісаріату/3 спр.
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623/ф. Р-1279/Вознесенська заготівельна контора/7 спр.
624/ф. Р-1280/Врадієвська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/5 спр.
625/ф. Р-1281/Голованевська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/3 спр.
626/ф. Р-1285/захарівська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/5 спр.
627/ф. Р-1289/Ново-Бузька заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/3 спр.
628/ф. Р-1290/Ново-Миргородська заготівельна контора Одеського 

губернського продовольчого комісаріату/2 спр.
629/ф. Р-1293/Одеська заготівельна контора Одеського губернського 

продовольчого комісаріату/16 спр.
630/ф. Р-1296/сербська заготівельна контора Одеського губернського 

продовольчого комісаріату/2 спр.
631/ф. Р-1297/снігурівська заготівельна контора Одеського губерн-

ського продовольчого комісаріату/3 спр.
632/ф. Р-1300/Херсонська заготівельна контора/12 спр.
633/ф. Р-1303/Бобринецький зсипний пункт Одеського губернського 

продовольчого комісаріату Єлисаветградського округу/1 спр.
634/ф. Р-1305/Воронцовський зсипний пункт Одеського губернсь-

кого продовольчого комісаріату/1 спр.
635/ф. Р-1306/Грушківський зсипний пункт Одеського губернського 

продовольчого комісаріату/1 спр.
636/ф. Р-1307/зсипний пункт Кавуни Одеського губернського про-

довольчого комісаріату/1 спр.
637/ф. Р-1308/Кодимський зсипний пункт Одеського губернського 

продовольчого комісаріату/2 спр.
638/ф. Р-1309/Мало-Висковський зсипний пункт/1 спр.
639/ф. Р-1313/Особова військово-продовольча комісія 4-го району 

Одеського повіту/3 спр.
640/ф. Р-1314/Одеський районний відділ рибо-засолочного управ-

ління Наркомпрод РРФсР “Головриба”, м. Одеса/50 спр.
641/ф. Р-1317/Костянтинівське районне податкове бюро первомай-

ського округу/5 спр.
642/ф. Р-1318/проводольчі курси при Одеській губернській особовій 

військово-продовольчій комісії/19 спр.
643/ф. Р-1323/Одеське міське (міжрайонне) товариство “Друзі 

дітей”/120 спр.
644/ф. Р-1328/Миколаївська губернська особова військово-продо-

вольча комісія, м. Миколаїв/121 спр.
645/ф. Р-1329/Миколаївський губернський продовольчий комітет, 

м. Миколаїв.
646/ф. Р-1337/завком профспілки працівників комунальних госпо-

дарств Одеського губкомунвідділу/3 спр.
647/ф. Р-1339/петерстальський сільський комітет незаможних селян/

4 спр.
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648/ф. Р-1344/Городна артіль “Нова зоря”, м. Одеса/5 спр.
649/ф. Р-1351/Одеське окружне відділення акціонерного товариства з 

обслуговування державної промисловості і транспорту/66 спр.
650/ф. Р-1356/Колектив безробітних Українського робітничого театру 

у м. Одесі/4 спр.
651/ф. Р-1357/Артіль безробітних спілки харчовиків “Червоний 

булочник”/3 спр.
652/ф. Р-1362/Миколаївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Миколаївка любашівського району/2 спр.
653/ф. Р-1363/сухумське відділення робітничо-селянської інспеції 

Чорноморазтрану/16 спр.
654/ф. Р-1364/Євпаторійське відділення РсІ Чорноморазтрану/5 спр.
655/ф. Р-1369/Миколаївське відділення РсІ Чорноморазтрану/16 спр.
656/ф. Р-1373/степанівський сільський комітет незаможних селян 

Ясинівського району/1 спр.
657/ф. Р-1377/Мало-Буяликський свердловський волосний військо-

вий комісаріат Одеського повіту/14 спр.
658/ф. Р-1378/Мало-Буяликський зсипний пункт Одеської губерн-

ської продовольчої комісії/4 спр.
659/ф. Р-1385/Артіль “Червоний водник”, м. Одеса/10 спр.
660/ф. Р-1386/6-й колектив швейників при Одеській окружній біржі 

праці/9 спр.
661/ф. Р-1388/Колектив безробітних механічного виробництва струн/

3  спр.
662/ф. Р-1389/Колектив безробітних з продажу бакалейно-колоні-

альних товарів/9 спр.
663/ф. Р-1390/Артіль безробітних “Червоний маслобоєць”/29 спр.
664/ф. Р-1394/Одеська міськспоживспілка.
665/ф. Р-1397/Одеський переробний пункт з переробки плодів та 

овочів/73 спр.
666/ф. Р-1401/Яська томатна фабрика Червоно-повстанського ра-

йону/4 спр.
667/ф. Р-1406/Одеська обласна станція з боротьби з домовим гриб-

ком/66 спр.
668/ф. Р-1408/закритий розподільник Одеської обласної бази міської 

промисловості/6 спр.
669/ф. Р-1409/ліквідаційний комітет бази Одеського обласного від-

ділу міської промисловості/6 кг.
670/ф. Р-1413/Одеська міжрайонна контора українського агромеліо-

ративного тресту/139 спр.
671/ф. Р-1416/Радгосп ім. 13-річчя Червоної Армії, с. Рорбах Карл-

лібкнехтовського району/43 спр.
672/ф. Р-1417/Радгосп “Бузький”, с. Ахмечетка Доманівського ра-

йону/110 спр.
673/ф. Р-1419/Комісія з ліквідації виробничо-постачального комбінату 

Одеського обласного тресту міської промисловості/15 спр.



Державний архів Одеської області

�3�

674/ф. Р-1420/Їдальня Одеського обласного тресту міської проми-
словості/21 спр.

675/ф. Р-1421/Одеська окружна кооперативна рада/108 спр.
676/ф. Р-1425/люстдорфська МТТ, с. люстдорф Одеського району/

13 спр.
677/ф. Р-1426/Одеське відділення тресту української державної 

торгівлі медичним майном/26 спр.
678/ф. Р-1428/паєве товариство із заготівлі, переробки та реалізації 

кишок та їх відходів від забою скота “Утильсировина”, м. Одеса/57 спр.
679/ф. Р-1446/Миколаївська рада народних суддів, м. Миколаїв/

1778 спр.
680/ф. Р-1450/Ветеринарний пункт, с. Янівка Янівського району/4 спр.
681/ф. Р-1458/сільськогосподарська база Одеської обласної спілки 

житлової кооперації, м. Одеса/53 спр.
682/ф. Р-1462/Одеська обласна науково-технічна станція “Нарком-

харчопрому”/108 спр.
683/ф. Р-1463/Камера народного суду при Миколаївській губернсь-

кій надзвичайній комісії, м. Миколаїв/11 спр.
684/ф. Р-1464/Єлисаветградська повітова рада народних суддів, 

м. Єлисаветград/197 спр.
685/ф. Р-1467/Одеське відділення видавництва “пролетарій”, 

м. Харків/66 спр.
686/ф. Р-1468/Колгосп “партизан”, м. Одеса/2 спр.
687/ф. Р-1469/Гідротехнічне училище.
688/ф. Р-1470/землемірно-будівельний технікум.
689/ф. Р-1473/Робочком № 3 профспілки будівельників, м. Одеса/

2 спр.
690/ф. Р-1474/Одеське губернське відділення профспілки металістів/

34 спр.
691/ф. Р-1475/Міський комітет профспілки металістів з обробки білої 

жесті/1 спр.
692/ф. Р-1477/10-й робітничий комітет профспілки будівельників при 

будівництві лермонтовського курорту/11 спр.
693/ф. Р-1478/11-й робочком профспілки будівельників при будівни-

цтві на Одеській джутовій фабриці/12 спр.
694/ф. Р-1479/14-й робочком профспілки будівельників на будівниц-

тві будинків по вул. зовнішній № 92 та по вул. Розумовській 4, м. Одеса/
15 спр.

695/ф. Р-1480/15-й робочком профспілки будівельників на будівниц-
тві будинку № 32 на вул. Островідова, м. Одеса/15 спр.

696/ф. Р-1482/18-й робочком профспілки будівельників на будівниц-
тві елекстростанції у м. Одесі/12 спр.

697/ф. Р-1483/20-й робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві суперфосфатного заводу у м. Одесі/6 спр.

698/ф. Р-1484/21-й робочком профспілки будівельників на будівниц-
тві Одеського державного канатного заводу/4 спр.

699/ф. Р-1485/22-й робочком профспілки будівельників на будівниц-
тві будинку № 17 по вул. Короленка у м. Одесі/4 спр.
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700/ф. Р-1486/Робочком №  23 профспілки будівельників на будівниц-
тві макаронної фабрики у м. Одесі/2 спр.

701/ф. Р-1487/24-й робочком профспілки будівельників на будівниц-
тві будинку № 9 по Малому провулку у м. Одесі/5 спр.

702/ф. Р-1488/Робочком профспілки будівельників на будівництві 
холодильника у м. Одесі/2 спр.

703/ф. Р-1489/Робочком профспілки будівельників на будівництві еле-
ватору на ст. сербка/1 спр.

704/ф. Р-1490/Робочком профспілки будівельників на будівництві 
елеватору на ст. Роздільна/10 спр.

705/ф. Р-1491/Робочком профспілки будівельників Одеської контори 
акціонерного товариства стандарт/7 спр.

706/ф. Р-1494/4-й робітничий комітет профспілки будівельників на 
будівництві пересипі у м. Одесі/4 спр.

707/ф. Р-1495/7-й робочком профспілки будівельників при Одесь-
кому окружному комітеті профспілки/14 спр.

708/ф. Р-1496/7-й робочком профспілки будівельників Дачного ра-
йону м. Одеси/14 спр.

709/ф. Р-1497/7-й групком профспілки будівельників Одеського 
міського відділу комунального будівництва 18 спр.

710/ф. Р-1498/6-й групком профспілки будівельників Одеського 
міського відділу комунального будівництва/14 спр.

711/ф. Р-1499/2-й груповий комітет профспілки будівельників 
Одеського міського відділу комунального будівництва/4 спр.

712/ф. Р-1503/Михайлівський сільський революційний комітет Туз-
лівської волості Одеського повіту/2 спр.

713/ф. Р-1504/Новосільський сільський виконком Тузлівської волості 
Одеського повіту/2 спр.

714/ф. Р-1505/Одеський губернський відділ юстиції/7 спр.
715/ф. Р-1515/Одеська галузева рада винахідників та раціоналізато-

рів промислової кооперації/41 спр.
716/ф. Р-1517/Роздрібний магазин Одеського обласного текстильно-

швейного тресту легкої промисловості/42 спр.
717/ф. Р-1518/5-а молочна ферма Одеської міської споживчої спілки, 

с. спиридонівка Комінтернівського району/164 спр.
718/ф. Р-1524/Дисциплінарна колегія Одеського губернського суду/

71 спр.
719/ф. Р-1526/Осередок Червоного Хреста 2-ї державної взуттєвої 

фабрики/1 спр.
720/ф. Р-1527/Осередок Товариства сприяння обороні і авіаційно-

хімічному будівництву 2-ї Одеської держвзуттєвої фабрики/1 спр.
721/ф. Р-1528/Осередок Товариства земельного устрою трудящих 

євреїв в сРсР “ОзЕТ” при фабричному комітеті 2-ї держвзуттєвої фабрики 
у м. Одесі/1 спр.

722/ф. Р-1530/Осередок “Друзі дітей” 2-ї держвзуттєвої фабрики/
1 спр.
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723/ф. Р-1531/Каса взаємодопомоги при Одеському окружному від-
ділі профспілки працівників швейної промисловості, м. Одеса/4  спр.

724/ф. Р-1533/Одеський губернський відділ професійної спілки пра-
цівників швейної промисловості/69 спр.

725/ф. Р-1535/Міський комітет професійної спілки працівників ра-
дянських громадських та торговельних підприємств і організацій Одеської 
окружної робітничо-селянської міліції м. Одеси.

726/ф. Р-1538/Міськом профспілки працівників землі і лісу Одеської 
молочарспілки/8 спр.

727/ф. Р-1540/Міськом профспілки працівників землі і лісу Одесь-
кого окружного відділення товариства “Добробут”/7 спр.

728/ф. Р-1541/Тираспільське відділення профспілки шкіряників.
729/ф. Р-1545/Міський комітет профспілки працівників взуттєвої 

майстерні Одеського церобкоопа.
730/ф. Р-1548/Антиалкогольний осередок при майстернях Одеського 

Церобкоопа/1 спр.
731/ф. Р-1549/Осередок військових безбожників при майстернях з 

виготовлення взуття Одеського церобкоопу/1 спр.
732/ф. Р-1550/Осередок товариства із земельного устрою трудящих 

євреєв “ОзЕТ” при майстернях з виготовлення взуття Одеського Цероб-
коопа/1 спр.

733/ф. Р-1551/Осередок товариства сприяння обороні і авіаційно-
хімічному будівництву при майстернях Одеського Церобкоопа/1 спр.

734/ф. Р-1552/Осередок товариства з боротьби з туберкульозом 
Одеських приватних взуттєвих і шорних майстерень, м. Одеса/1 спр.

735/ф. Р-1558/Одеський районний комітет МОДРа.
736/ф. Р-1559/Одеське районне товариство “Тсавіахім”.
737/ф. Р-1560/Одеська райрада фізкультури.
738/ф. Р-1563/Культбаза спілки рад робітників.
739/ф. Р-1564/Груповий комітет профспілки працівників комуналь-

ного господарства/44 спр.
740/ф. Р-1568/Міськом профспілки працівників радянських громад-

ських торговельних закладів і підприємств Одеського губфінвідділу/6 спр.
741/ф. Р-1569/Міськом Одеспайторг.
742/ф. Р-1575/6-й груповий комітет профспілки радторгслужбовців 

Одеського окружного відділу профспілки радторгслужбовців/25 спр.
743/ф. Р-1576/Міськом профспілки радторгслужбовців Одеського 

відділення Укртютюнтресту/4 спр.
744/ф. Р-1580/Міськом профспілки радторгслужбовців Одеської то-

варної біржі/19 спр.
745/ф. Р-1581/Міськом профспілки радторгслужбовців Одеського 

відділення тресту жирової промисловості ТЕЖЕ/5 спр.
746/ф. Р-1582/Троїцький районний комітет профспілки радторг-

службовців/3 спр.
747/ф. Р-1583/Одеський губернський відділ професійної спілки 

працівників текстильного виробництва/85 спр.
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748/ф. Р-1584/Тилігуло-Березанський районний комітет профспілки 
працівників радянських громадських і торговельних закладів/5 спр.

749/ф. Р-1585/Міськом профспілки працівників цукрової промисло-
вості Одеської контори цукротресту, м. Одеса/3 спр.

750/ф. Р-1586/Міськом профспілки радторгслужбовців будинку від-
починку радторгслужбовців, м. Одеса/2 спр.

751/ф. Р-1587/профуповноважений профспілки радторгслужбовців 
акціонерного товариства “плуготар”, м. Одеса/1 спр.

752/ф. Р-1588/Міськом профспілки радторгслужбовців Одеського 
відділення Всеукраїнської контори зовнішньої торгівлі/3 спр.

753/ф. Р-1589/Міськом профспілки радторгслужбовців Одеського 
відділення зовнішньої торгівлі/3 спр.

754/ф. Р-1590/Міський комітет профспілки радторгслужбовців 
“Одесторгу”/6 спр.

755/ф. Р-1591/Міський комітет профспілки радторгслужбовців Це-
робкоопу/33 спр.

756/ф. Р-1595/Трирічні підготовчі курси губернського відділу про-
фесійної освіти/10 спр.

757/ф. Р-1604/Міський комітет профспілки службовців Одеського 
окрвиконкому.

758/ф. Р-1610/Тираспільське повітове відділення професійної спілки 
працівників землі і лісу, м. Тирасполь/17 спр.

759/ф. Р-1611/Овідіопольський районний комітет профспілки пра-
цівників землі і лісу/21 спр.

760/ф. Р-1612/Демидівський районний комітет профспілки праців-
ників землі і лісу/8 спр.

761/ф. Р-1620/Міськом профспілки працівників землі і лісу при 
Одеському відділенні Укрм’ясохолодобійні/11 спр.

762/ф. Р-1621/Березівський районний комітет взаємодопомоги/27 спр.
763/ф. Р-1623/Одеський повітовий фінансовий відділ/205 спр.
764/ф. Р-1628/лахтенфельдський сільський комітет незаможних се-

лян Вознесенського району/4 спр.
765/ф. Р-1629/Онор’ївський сільський комітет незаможних селян 

Добровеличківського району/6 спр.
766/ф. Р-1630/Бернадорський сільКНс Братського району Єлисавет-

градського округу/2 спр.
767/ф. Р-1631/Карногорський сільський комітет незаможних селян 

Березівського району/1 спр.
768/ф. Р-1639/Одеська продовольча контора акціонерного товариства 

“Експортхліб”.
769/ф. Р-1643/Ясинівський районний фінансовий відділ первомай-

ського округу/16 спр.
770/ф. Р-1644/Колгосп “Червоний партизан” Ясинівської сільської 

ради любашівського району/39 спр.
771/ф. Р-1649/підготовчі курси при Одеському інституті професій-

ної освіти, м. Одеса/24 спр.
772/ф. Р-1663/Колгосп “Роше Фане” Коноплівської сільської ради 

Янівського району/30 спр.
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773/ф. Р-1664/Колгосп ім. Будьонного Джугастровської сільської 
ради Яновського району/16 спр.

774/ф. Р-1665/Колгосп Баранівської сільської ради Янівського ра-
йону/22 спр.

775/ф. Р-1681/Одеське обласне управління важкої промисловості/
36 спр.

776/ф. Р-1684/савранська районна судово-земельна комісія/25 спр.
777/ф. Р-1685/савранський сільський комітет незаможних селян/5 кг.
778/ф. Р-1688/Миколаївський губернський відділ профспілки пра-

цівників освіти, м. Миколаїв/10 спр.
779/ф. Р-1694/Їдальня курсів радянського будівництва Верховної 

Ради УРсР у м. Одесі/23 спр.
780/ф. Р-1697/Одеський колектив безробітних художників/2 спр.
781/ф. Р-1699/Колектив безробітних металістів з вироблення жестя-

них виробів “Жестпром”, м. Одеса/7 спр.
782/ф. Р-1700/Артіль безробітних “Радіофікація”, м. Одеса/3 спр.
783/ф. Р-1701/промкооперативна артіль з виготовлення іграшок 

“світ дітей”, м. Одеса/8 спр.
784/ф. Р-1702/Колектив безробітних кінотеатру “Червоний підпіль-

щик” у м. Одесі/7 спр.
785/ф. Р-1703/Артіль безробітних риболовів “Червоний зв’язок”/3 спр.
786/ф. Р-1704/Кустарно-промкооперативна артіль з виробництва каб-

луків “Трудкаблучник”, м. Одеса/2 спр.
787/ф. Р-1705/Кустарно-промислова кооперативна артіль з виробниц-

тва дробу та іншого свинцевого лиття “Мисливець”, м. Одеса/1 спр.
788/ф. Р-1706/Колектив безробітних мукомелів і маслоробів у 

м. Троїцькому Одеського округу/2 спр.
789/ф. Р-1707/Колектив безробітних членів профспілки текстильни-

ків “Червоний текстильник”/7 спр.
790/ф. Р-1708/Колектив безробітних з виробництва колесної мазі 

“Обличчям до села”, м. Одеса/4 спр.
791/ф. Р-1709/сільськогосподарська городна артіль “початок”, 

м. Одеса/3 спр.
792/ф. Р-1710/Колектив безробітних з ремонту автомотовеломашин/

11 спр.
793/ф. Р-1711/Колектив безробітних із заготівлі і обробки риби 

“заготсельдь”/10 спр.
794/ф. Р-1712/Одеська промкооперативна артіль з виробництва та 

продажу колесної мазі косних, наждачних і технічних брусків “Мазьнаж-
дак”/9 спр.

795/ф. Р-1713/Київське відділення Одеського окружного тресту хар-
чової промисловості “Харчотрест”/79 спр.

796/ф. Р-1714/Одеське представництво Всеукраїнського товариства 
насінництва з продажу насіння “Агрономія”/1 спр.

797/ф. Р-1715/1-а чобітна артіль безробітних з виготовлення взуття 
“Метеорит”/5 спр.

798/ф. Р-1716/Артіль рибалок із безробітних членів спілки заліз-
ничників “залізничник”/4 спр.
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799/ф. Р-1717/сільськогосподарський колектив з громадської оброб-
ки землі “Дальницький куток”, с. Барабой Овідіопільської волості/5 спр.

800/ф. Р-1718/Одеська м’ясобаза українського тресту м’ясних холо-
дильних підприємств і скотобоєнь/48 спр.

801/ф. Р-1720/промкооперативна артіль з виготовлення хімічних ви-
робів “Вулканпраця”/6 спр.

802/ф. Р-1722/промкооперативна артіль з виготовлення канцеляр-
ських приладів “Канцелярист”/14 спр.

803/ф. Р-1726/Кіровський вітряк № 223 Одеської губконтори акціо-
нерного товариства “Хлібопродукт”/76 спр.

804/ф. Р-1727/Ново-Українська агенція Одеської губконтори акціо-
нерного товариства “Хлібопродукт”/7 спр.

805/ф. Р-1728/Ново-Український закупівельний пункт Одеської ок-
ружної контори акціонерного товариства з торгівлі хлібними та іншими 
сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”/47 спр.

806/ф. Р-1729/Ново-Український яєчний склад “Хлібопродукт”/19 спр.
807/ф. Р-1730/плетено-Ташлицький закупочний пункт “Хлібопро-

дукт”, с. плетений Ташлик Єлисаветградського округу/20 спр.
808/ф. Р-1731/злинський закупівельний пункт “Хлібопродукт”, 

с. злинка Єлисаветградського округу/3 спр.
809/ф. Р-1732/Маловисківський закупівельний пункт “Хлібопро-

дукт”, с. Мала Виска Єлисаветградського округу/5 спр.
810/ф. Р-1733/Бобринецький закупівельний пункт “Хлібопродукт”, 

с. Бобринець Єлисаветградського округу/2 спр.
811/ф. Р-1734/первомайський закупівельний пункт Одеської губ-

контори акціонерного товариства “Хлібопродукт”/85 спр.
812/ф. Р-1735/первомайський яєчний склад “Хлібопродукт”/1925–

1927 рр./15 спр.
813/ф. Р-1736/Врадіївський закупівельний пункт “Хлібопродукт”/

33 спр.
814/ф. Р-1737/Юзефстальський закупівельний пункт “Хлібопродукт”/

12 спр.
815/ф. Р-1738/Голованівський закупівельний пункт “Хлібопродукт”/

12 спр.
816/ф. Р-1739/лісогірський закупівельний пункт “Хлібопродукт”/

17 спр.
817/ф. Р-1740/Добровеличківський закупівельний пункт “Хлібопро-

дукт”/16 спр.
818/ф. Р-1741/Кінецпільський млин первомайського округу/114 спр.
819/ф. Р-1742/Тираспільський яєчний склад “Хлібопродукт”/21 спр.
820/ф. Р-1743/Тираспільський закупівельний пункт “Хлібопродукт”/

28 спр.
821/ф. Р-1744/Роздільнянський закупівельний пункт “Хлібопро-

дукт”/38 спр.
822/ф. Р-1745/Каховська агенція Одеської губконтори акціонерного 

товариства “Хлібопродукт”/9 спр.
823/ф. Р-1747/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Кірові/

18 спр.
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824/ф. Р-1748/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Херсоні/
12 спр.

825/ф. Р-1749/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Тирасполі/
35 спр.

826/ф. Р-1750/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Балті/
45 спр.

827/ф. Р-1751/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. перво-
майську/154 спр.

828/ф. Р-1752/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Тульчині/
1 спр.

829/ф. Р-1753/Уповноважений Одеської товарної біржі у м. Миколаєві/
40 спр.

830/ф. Р-1754/Колектив безробітних фотографів “Квисси-Белла” у 
м. Одесі/2 спр.

831/ф. Р-1755/слюсарно-механічна майстерня колективу політемі-
грантів у м. Одесі/8 спр.

832/ф. Р-1756/промкооперативне товариство “Хімбуд”, м. Одеса.
833/ф. Р-1757/Колектив робітників з випічки хліба “Червоний пекар” 

Одеського міськпрому/2 кг.
834/ф. Р-1758/промкооперативна артіль “південний ватник”, м. Одеса/

1 спр.
835/ф. Р-1760/Городна артіль “Червоний незаможник”, м. Одеса/5 спр.
836/ф. Р-1765/Експериментальна майстерня Одеської філії інститу-

ту охорони материнства і дитинства/30 спр.
837/ф. Р-1768/Державний вальцевий млин у м. Одесі/30 спр.
838/ф. Р-1769/Міськком профспілки працівників комунального гос-

подарства при орендному та банно-ванному управлінні комунальної секції 
міської ради, м. Одеса/5 спр.

839/ф. Р-1770/Одеський будинок відпочинку профспілки будівель-
ників легкої, харчової та м’ясної промисловості, м. Одеса/34 спр.

840/ф. Р-1771/Міськком профспілки радторгслужбовців при Одесь-
кому комерційному товаристві зовнішнього кредиту/12 спр.

841/ф. Р-1772/Міськком профспілки працівників землі і лісу при 
Одеському відділенні Всеукраїнського скотарсько-молочного товариства 
“Добробут”/7 спр.

842/ф. Р-1773/Гуртожиток № 3 працюючих підліток-дівчат/42 спр.
843/ф. Р-1777/Народний суд 2-ї дільниці Олександрівського району, 

м. Одеса/3392 спр.
844/ф. Р-1783/2-й радянський бондарно-токарний завод, м. Одеса/

20 спр.
845/ф. Р-1784/профком спілки освіти при Одеському фізико-хіміко-

математичному інституті, м. Одеса/8 спр.
846/ф. Р-1791/Одеське обласне управління театрально-видовищними 

підприємствами (Облдержестрада)/173 спр.
847/ф. Р-1792/Міський комітет професійної спілки працівників мис-

тецтва при Одеській державній естраді/15 спр.
848/ф. Р-1800/Каторжинський волосний революційний комітет/

10 спр.
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849/ф. Р-1803/Цебриковський районний відділ комунального госпо-
дарства/18 спр.

850/ф. Р-1818/Кудрявцевський сільський комітет незаможних селян 
Березівського району/5 спр.

851/ф. Р-1824/Великоолександрівський райвиконком Херсонського 
округу/6 спр.

852/ф. Р-1832/Хащеватський волвиконком первомайського повіту/
2 спр.

853/ф. Р-1834/Андріїво-зоринська сільська рада Тилігуло-Березан-
ського району Одеського округу/3 спр.

854/ф. Р-1874/Виконком Мартинівської сільради Ново-Архангельсь-
кого району.

855/ф. Р-1881/Нейфрейдентальська сільрада Березівського району 
Одеського округу.

856/ф. Р-1957/Одеська морська лікарсько-наглядацька станція Нар-
кому охорони здоров’я УРсР, м. Одеса.

857/ф. Р-1996/Одеський районний евакуаційний пункт.
858/ф. Р-2016/Одеське окружне виробничо-кооперативне об’єднання 

інвалідів “Окрико”.
859/ф. Р-2031/Одеське державне акціонерне товариство оптової та 

роздрібної торгівлі “Одеспайторг”/19 спр.
860/ф. Р-2040/Одеське фрахтове бюро при уповноваженому Нар-

комату зовнішньої торгівлі.
861/ф. Р-2041/Одеська база Всеукраїнського галузевого об’єднання 

оптової та роздрібної торгівлі бакалейними і гастрономічними товарами 
“Вукоопбакалея”.

862/ф. Р-2052/савранське районне земельне управління первомай-
ського округу/1 спр.

863/ф. Р-2076/Одеська дитяча бібліотека.
864/ф. Р-2084/Народний суд 15-ї дільниці м. Одеси.
865/ф. Р-2091/Народний суд петропавлівського району м. Одеси/

17 спр.
866/ф. Р-2092/Народний суд Херсонського району м. Одеси/109 спр.
867/ф. Р-2093/Народний суд портового району м. Одеси/31 спр.
868/ф. Р-2095/Народний суд слободського району м. Одеси.
869/ф. Р-2096/Народний суд Малофонтанського району м. Одеси/49 спр.
870/ф. Р-2099/Мардарівський закупівельний пункт акціонерного то-

вариства “Хлібопродукт”/1 спр.
871/ф. Р-2103/Електрокурси Одеської професійної школи “Метал”/

2 спр.
872/ф. Р-2104/Курси безробітних при профшколі “Метал” № 1.
873/ф. Р-2113/Тираспільська повітова земельна управа.
874/ф. Р-2114/протопопівське сільське КВД.
875/ф. Р-2117/Михайлівський сільський революційний комітет Ана-

толіївської волості Одеського повіту/2 спр.
876/ф. Р-2118/Новоселівська сільська рада Березівського району.
877/ф. Р-2120/Арнаутська волостна земська управа/4 спр.
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878/ф. Р-2124/Біляївський військподатковий відділ.
879/ф. Р-2132/Овідіопольська повітова міліція.
880/ф. Р-2141/Управління Єлисаветградської повітової радянської 

робітничо-селянської міліції та кримінального розшуку/7 спр.
881/ф. Р-2154/Березівський міськомгосп.
882/ф. Р-2155/Березівський міський відділ народної освіти/4 спр.
883/ф. Р-2159/Колгосп “Червоний партизан”, Янішевська сільрада 

любашівського району/6 спр.
884/ф. Р-2187/Комінтернівський районний відділ праці.
885/ф. Р-2189/Комінтернівський райземвідділ.
886/ф. Р-2237/Одеська держтехконтора.
887/ф. Р-4546/Одеський навчальний комбінат зв’язку Наркомату 

зв’язку.

відділ Да одеської області в м. Ізмаїлі

1940 р. у м. Акермані (нині Білгород-Дністровський) створено 
Ізмаїльський обласний державний архів. 1954 р. у зв’язку з ліквідацією 
Ізмаїльської області перетворено у філіал ДА Одеської області.
1 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки Ізмаїльського облдержархіву 

в м. Акермані (зазначена довоєнна кількість од. зб. – 458000 і 
нерозібраних по фондах – 427000 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2713, арк. 11–11 зв.;

вересень 1944 р. пояснювальна записка до акту про воєнні збитки Ізмаїль-
ського облдержархіву (зазначені кількість знищених фондів – 540 і 
хронологічні межі документів – ХVІІ ст. – 1940 р.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2713, арк. 12;

10 жовтня 1944 р. Рапорт в.о. начальника Відділу держархівів УНКВс 
по Ізмаїльській області л. І. Колтуна начальнику УДА НКВс 
п. п. Гудзенку про результати обстеження архівів Ізмаїльської 
області з даними про кількість вивезених окупантами документів із 
облдержархіву в Акермані (зазначена кількість вивезених в Галац 
(Румунія) документів – 320000 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2713, арк. 2;

12 квітня 1945 р. лист начальника Відділу держархівів УНКВс по Із-
маїльській області Дмитренка до начальника УДА НКВс УРсР 
п. п. Гудзенка про отримання від урядової контрольної комісії із 
Румунії 2 вагонів документів, вивезених румунськими окупантами 
з Ізмаїльської області (зазначені назви і обсяги в одиницях зберіган-
ня трьох фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 57, арк. 17;

Травень – липень 1945 р. листування щодо повернення з Румунії в Україну 
документів, вивезених румунськими окупаційними військами з держ-
архівів Ізмаїльської області, акти приймання-передавання – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 57, арк. 18–22;

26 травня 1945 р. Акт про воєнні збитки Ізмаїльського облдержархіву в 
м. Білгород-Дністровський (зазначені довоєнна кількість фондів – 547 
і од. зб. – 458000, хронологічні межі документів – 1 пол. ХVІІІ ст. – 
1940 р.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2713, арк. 18;
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[Червень] 1945 р. загальні відомості про збитки держархівів Ізмаїльської 
області за період окупації з липня 1941 р. по серпень 1944 р. (по обл-
держархіву зазначена кількість повністю знищених фондів – 547 і 
од. зб. – 458000) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2713, арк. 14;

14 січня 1946 р. список архівних фондів, колекцій, повернутих Ізмаїльсь-
кому облдержархіву за 1945 р. (зазначені назви повернутих архів-
них фондів і колекцій; загальна кількість – 85285 од. зб.) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 55, арк. 5–16.
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Державний архів Полтавської області

18 серпня 1943 р. список архівних фондів полтавського міського архіву, 
переданих під охорону полтавському бургомістру (зазначені номери і 
назви фондів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 1, арк. 407;

25 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки полтавського облдержархіву 
(зазначені хронологічні межі документів – 1649–1940 рр., кількість 
знищених фондів – 2689, од. зб. – 1572795, кількість евакуйованих 
фондів – 91 і од. зб. – 58000) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, 
арк. 9–9 зв.; ДА полтавської області, ф. Р-1505, оп. 1, спр. 134, арк. 1–
1 зв;

1944 р. зведені статистичні відомості про воєнні збитки полтавського 
облдержархіву, двох його філіалів та 24 райдержархівів – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2722, арк. 45,49, 66, 74;

18 червня1946 р. Акт перевірки архівних установ полтавської області 
щодо стану обліку воєнних втрат архівів – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 105, арк. 75.

29 грудня 1946 р. списки справ полтавського облдержархіву, втрачених 
в період тимчасової окупації (вказані номери фондів, номери справ, 
обсяги по обласному архіву і його філіалах в Кременчуці та лубнах) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк.3–9, 16–26;

28 січня 1947 р. паспорт полтавського облдержархіву з показниками на 
1.1.1941, 1942 і 1943 рр. (зазначена на 1.1.1941 р. кількість фондів – 
2780 і од. зб. – 1626176) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 289, 
арк. 102 (104).

архівні фонди дорадянського періоду
1/ф. 4/зіньківський городовий магістрат, м. зіньків полтавської 

губернії/протоколи постанов, реєстри, журнали засідань/1783, 1784, 1786, 
1788, 1802–1804 рр./6 спр.

2/ф. 5/полтавська городова ратуша, м. полтава полтавської губер-
нії/1733, 1851,1853–1856, 1858 рр./Книга ревізійних та купчих записів, 
посвідки на проживання, посвідчення, свідоцтва, справи про крадіжки/
10 спр.

3/ф. 6/Костянтиноградська городова ратуша, м.  Костянтиноград 
полтавської губернії/Укази сенату та губернського правління, журнали 
засідань, протоколи постанов, прибутково-видаткові книги, квитанції, 
справи про чиновників ратуші, опис міського майна, відомості про 
стягнення податей та недоїмок, рекрутські набори, настільні реєстри/1798, 
1800, 1802–1812, 1816–1817, 1819–1820, 1822–1833, 1835–1836, 1838–1867 рр./
1284  спр.
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4/ф. 7/Кобеляцька городова ратуша, м. Кобеляки полтавської губернії/
протоколи постанов, журнали засідань, книги записів векселів та позик, 
формулярні списки канцеляристів, прибутково-видаткові книги/1829–
1865 рр./122 спр.

5/ф. 8/Гадяцька городова ратуша, м. Гадяч полтавської губернії/
протоколи постанов, журнали засідань, укази про введення у володіння 
майном, скарги, відомості про членів ратуші, позовні справи, кріпосні книги 
ратуші/1803–1866 рр./338 спр.

6/ф. 9 /зіньківська городова ратуша, м. зіньків полтавської губернії/
Реєстри та журнали, протоколи постанов, позовні заяви, формулярні списки, 
прибутково-видаткові книги/1787, 1789, 1790, 1792–1801, 1804–1827, 1829–
1832, 1837, 1843–1849, 1851–1866 рр./409 спр.

7/ф. 10/Костянтиноградський городничий, м. Костянтиноград полтав-
ської губернії/Розпорядження з господарських питань вищих установ/1785–
1786, 1789, 1791, 1794, 1802, 1811 рр./9 спр.

8/ф. 12/зіньківський повітовий суд, м. зіньків полтавської губернії/
справи позовів, журнали засідань, протоколи постанов, формулярні 
списки/1783, 1785, 1803–1813, 1823, 1824, 1830–1868 рр./646 спр.

9/ф. 14/Кобеляцький повітовий суд, м. Кобеляки полтавської губернії/
Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, формулярні списки, 
судові справи про крадіжки, книги записів прохань, заяв, доручень, знищених 
заставних, прибутково-видаткових сум/1820, 1823, 1830–1832, 1834, 1837, 
1841–1842, 1845–1847, 1849, 1852–1866, 1868 рр./87 спр.

10/ф. 15/Костянтиноградський повітовий суд, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/протоколи постанов, журнали засідань, журнали обліку 
прибутково-видаткових сум, позовні заяви, судові справи про крадіжки/1786–
1797, 1823, 1831, 1832, 1834–1852, 1854–1861, 1865, 1867 рр./230 спр.

11/ф. 17/Гадяцький повітовий земський суд, м. Гадяч полтавської 
губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні заяви, формулярні 
списки канцеляристів, судові справи про крадіжки, вбивства/1799–1807, 
1809, 1811–1831 рр./124 спр.

12/ф. 19/Костянтиноградський повітовий земський суд, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/протоколи засідань суду, книги позовів, нас-
тільні реєстри про розділ та продаж нерухомості і майна, прохання різних 
осіб/1801–1817, 1819–1831, 1836, 1842–1844, 1846, 1849, 1853, 1859 рр./
492 спр.

13/ф. 20/Кобеляцький повітовий земський суд, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Укази, протоколи постанов, журнали засідань, позовні 
справи/1803–1824, 1828, 1831, 1842, 1846–1847, 1852 рр./304 спр.

14/ф. 22/Кобеляцький підкоморський суд, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Журнали засідань, позовні справи/1800, 1804, 1811, 1827–1828, 
1831–1832 рр./10 спр.

15/ф. 23/Кобеляцький нижній земський суд, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Виписи про прибутки та видатки, судові справи, відомості про 
ціни/1820, 1831 рр./2 спр.

16/ф. 25/зіньківська нижня розправа, м. зіньків полтавської губер-
нії/Журнали засідань, протоколи постанов, книга запису рішень з карних 
та цивільних справ, реєстр/1782, 1783, 1785, 1791 рр./21 спр.
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17/ф. 26/Костянтиноградська нижня розправа, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов/1785,1788, 
1790–1792, 1794, 1796, 1797 рр./15 спр.

18/ф. 27/полтавська нижня розправа, м. полтава полтавської губер-
нії/Журнали засідань, протоколи постанов, особливі протоколи/1784–1785, 
1787–1797 рр./28 спр.

19/ф. 28/Костянтиноградський підкоморський суд, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов/1804–1810, 
1815–1833 рр./39 спр.

20/ф. 29/полтавський підкоморський суд, м. полтава полтавської 
губернії/Укази, журнали засідань, протоколи постанов, список службовців, 
настільний реєстр вихідних паперів, позовні справи/1766, 1797, 1798, 1801–
1823, 1826–1829 рр./51 спр.

21/ф. 30/Гадяцький підкоморський суд, м. Гадяч полтавської губер-
нії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні заяви/1768, 1773–1774, 
1797, 1815–1820, 1823–1830, 1832–1834 рр./19 спр.

22/ф. 31/зіньківський підкоморський суд, м. зіньків полтавської 
губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, форму-
лярні списки/1803, 1816, 1818–1824, 1826–1828, 1831–1833 рр./19 спр.

23/ф. 32/полтавська палата цивільного суду, м. полтава полтавської 
губернії/Укази, циркуляри, протоколи засідань, кріпосні книги, судові та 
апеляційні справи, купчі, заповіти/1785–1786, 1801–1872 рр./6314 спр.

24/ф. 33/полтавська палата карного суду, м. полтава полтавської 
губернії/Укази сенату, книга запису арештантів, судові та апеляційні 
справи/1823, 1824, 1828, 1829, 1831–1868 рр./307 спр.

25/ф. 34/земський начальник 1-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/справи про переселення, продаж майна 
за борги, про проведення ярмарки, ремонт училища, листування, судові 
справи/1891–1894, 1896–1900, 1908 рр./96 спр.

26/ф. 35/земський начальник 2-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/судові справи, відомості по викупних 
платежах, листування, справи про підтвердження власності на землю/1890–
1894, 1896–1897, 1899–1903, 1905–1906, 1908–1912, 1915–1917 рр./53 спр.

27/ф. 36/земський начальник 3-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/справи про викуп надільної землі, лис-
тування про запровадження у повіті сільських стражників, відомості 
волосних правлінь про надходження продовольчих боргів та недоїмок/1891–
1894, 1902–1903, 1906, 1909–1911, 1914, 1916 рр./36 спр.

28/ф. 37/земський начальник 4-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/Адміністративні справи про переселення, 
продаж майна і надання землі/1891–1892, 1894–1898, 1900–1901, 1903–1905, 
1911–1912, 1915–1916 рр./20 спр.

29/ф. 38/земський начальник 5-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/справи по цивільних позовах, листу-
вання про запаси хліба, прийом та виключення з членів сільських това-
риств/1892–1898, 1900, 1901, 1904–1907 рр./31 спр.
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30/ф. 39/земський начальник 1-ї дільниці Костянтиноградського по-
віту, с. Нехвороща Костянтиноградського повіту полтавської губернії/су-
дові справи, листування з бухгалтерських питань/1904,  1905, 1908,  1912,
1913 рр./7 спр.

 31/ф. 40/земський начальник 6-ї дільниці полтавського повіту, 
м. Решетилівка полтавського повіту полтавської губернії/справи про за-
кріплення землі у власність селян, про переселення/1906–1914 рр./70 спр.

32/ф. 41/земський начальник 2-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, с. Машівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
справи про викуп надільної землі та по цивільних позовах, листування 
земського начальника з полтавським губернатором/1901, 1904–1906, 1908, 
1909, 1913–1916, 1919 рр./61 спр.

33/ф.42/земський начальник 3-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, м. Карлівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
Цивільні, карні та адміністративні справи/1899, 1901, 1904–1906, 1908, 
1911–1913 рр./32 спр.

34/ф. 43/земський начальник 4-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, с. Ганебнівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
Цивільні та адміністративні справи/1893–1894, 1906–1908, 1912–1915 рр./
77 спр.

35/ф. 44/земський начальник 5-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, м. Костянтиноград полтавської губернії/присуди на земельні ді-
лянки/1901, 1906, 1910, 1911 рр./5 спр.

36/ф. 45/земський начальник 6-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, м. Костянтиноград полтавської губернії/Карні та адміністративні 
справи/1891, 1905, 1911, 1912 рр./8 спр.

37/ф. 46/земський начальник 7-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, м. Костянтиноград полтавської губернії/Карна справа про крадіжку 
горілки/1906 р./1 спр.

38/ф. 47/земський начальник 8-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту, с. Великі Бучки Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
Адміністративні справи про розгляд скарг/1910, 1913 рр./2 спр.

39/ф. 48/земський начальник 5-ї дільниці Кобеляцького повіту, 
м. Кобеляки полтавської губернії/справа про зловживання службовим 
становищем голови Кустолівського волосного суду/1912 р./1 спр.

40/ф. 49/земський начальник 3-ї дільниці Кобеляцького повіту, 
м. Кобеляки полтавської губернії/позовна справа про відновлення воло-
діння землею/1893 р./1 спр.

41/ф. 51/Руновське волосне правління, с. Рунівщина Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/Опікунські справи/1908–1916 рр./
60 спр.

42/ф. 52/старосанжарське волосне правління, м. старі санджари 
полтавського повіту полтавської губернії/списки землевласників, податні 
книги, особові рахунки, касові документи, межові книги/1861, 1865, 1867, 
1884, 1885, 1888–1891, 1893–1895, 1897, 1899–1901, 1903–1913, 1915–
1917 рр./60 спр.
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43/ф. 53/супрунівське волосне правління, с. супрунівка полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/породинні списки, межові книги, доку-
менти про землеволодіння поміщиків супрунівської волості/1858, 1862, 
1868, 1869, 1879, 1897, 1909 рр./13 спр.

44/ф. 54/Клюсово-зачепилівське волосне правління, с. Клюсово-
зачепилівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/породинні списки, 
прибутково-витратні книги, настільні паспортні реєстри, опікунські 
справи/1874–1922 рр./98 спр.

45/ф. 55/заїчинське волосне правління, с. заїчинці зіньківського 
повіту полтавської губернії/породинні списки, списки військовозобов’я-
заних, прибутково-видаткові книги заїчинської допоміжної ощадної 
каси/1880–1918 рр./48 спр.

46/ф. 56/Опішнянське волосне правління, м. Опішня зіньківського по-
віту полтавської губернії/Опікунські справи, породинні списки/1892–
1915 рр./42 спр.

47/ф. 57/Жирківське волосне правління, с. Жирківка Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/записи про землеволодіння селян 
с. Михайлівка і с. петрівка/1877, 1907 рр./3 спр.

48/ф. 58/Байрацьке волосне правління, с. Байрак полтавського повіту 
полтавської губернії/Уставні грамоти, опікунські справи, породинні спи-
ски, книги приговорів сільських товариств та волосних сходів/1862, 1864–
1905, 1907–1919 рр./116 спр.

49/ф. 59/Великобудищанське волосне правління, с. Великі Будища 
зіньківського повіту полтавської губернії/список застрахованих буді-
вель/1917 р./1 спр.

50/ф. 60/Диканьське волосне правління, с. Диканька полтавського по-
віту полтавської губернії/породинні списки селян і козаків/1911–1919 рр./
11 спр.

51/ф. 61/Василівське волосне правління, с. Василівка полтавського 
повіту полтавської губернії/породинні списки селян та козаків, списки 
військовозобов’язаних, прибутково-видаткові документи/1899, 1914–
1917 рр./11 спр.

52/ф. 62/Руновщинське волосне правління, с. Рунівщина полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/породинний список селян-власників 
с. Крутий Берег/1913 р./1 спр.

53/ф. 63/Капустинське волосне правління, с. Капустинці Гадяцького 
повіту полтавської губернії/Книга для запису промислових і станових 
торговельних свідоцтв/1917 р./1 спр.

54/ф. 64/Рашівське волосне правління, с. Рашівка Гадяцького повіту 
полтавської губернії/Книга для запису промислових і станових торговель-
них свідоцтв/1917 р./1 спр.

55/ф. 65/площанське волосне правління, с. плоске полтавського 
повіту полтавської губернії/Окладний аркуш домогосподаря с. плоского/
1912 р./1 спр.

56/ф. 66/Кирило-Ганнівське волосне правління, с. Кирило-Ганнівка 
зіньківського повіту полтавської губернії/Уставні грамоти селянських 
товариств, поземельні та страхові списки/1862, 1886, 1890, 1914 рр./10 спр.
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57/ф. 67/Мачухівське волосне правління, с. Мачухи полтавського 
повіту полтавської губернії/породинні списки, межова книга містечка 
Мачухи/1899, 1913, 1915 рр./12 спр.

58/ф. 68/Абазівське волосне правління, с. Абазівка полтавського по-
віту полтавської губернії/породинні списки/1909 р./7 спр.

59/ф. 69/Чутівське волосне правління, с. Чутове полтавського повіту 
полтавської губернії/прибутково-видаткова книга волосного правління/
1917 р./1 спр.

60/ф. 70/Кобеляцький повітовий межовий суд, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Журнали засідань, позовні справи/1829, 1833–1837, 1839, 
1842, 1844, 1846–1855, 1860–1862 рр./23 спр.

61/ф. 71/Костянтиноградський повітовий межовий суд, м. Костян-
тиноград полтавської губернії/протоколи постанов, формулярні списки, 
прибутково-видаткові книги, настільні реєстри/1834–1837, 1842–1844, 
1846–1855, 1857, 1859–1861, 1874 рр./50 спр.

62/ф. 72/полтавський повітовий межовий суд, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Укази, протоколи постанов, журнали засідань, формулярні 
списки, судові справи/1794, 1817, 1824, 1827, 1830, 1833–1843, 1845–1858 рр./
77 спр.

63/ф. 73/Гадяцький повітовий межовий суд, м. Гадяч полтавської 
губернії/Укази суду, протоколи постанов, журнали засідань, прибутково-
видаткові книги, відомості про співробітників суду, формулярні списки, 
судові справи/1834–1865 рр./88 спр.

64/ф. 74/зіньківський повітовий межовий суд, м. зіньків полтавсь-
кої губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, настільні реєстри, 
прибутково-видаткові книги/1834–1867 рр./57 спр.

65/ф. 75/зіньківський городовий словесний суд, м. зіньків полтав-
ської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, прибутково-видаткові 
книги, судова книга, реєстри вхідних документів/1842, 1844–1853, 1856, 
1858–1864 рр./32 спр.

66/ф. 77/полтавський генеральний суд 1-го департамента, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи постанов, журнали засідань, судові 
справи/1789, 1794, 1801–1831 рр./383 спр.

67/ф. 78/полтавський генеральний суд 2-го департамента, м. полтава 
полтавської губернії/Укази сенату і Чернігівського намісництва, журнали, 
судові справи, справи про купівлю-продаж нерухомості та видачу свідоцтв 
на володіння маєтками/1716, 1782–1831 рр./2059 спр.

68/ф. 81/полтавський приказ громадського піклування, м. полтава 
полтавської губернії/Укази сенату, циркуляри міністерств та губерна-
торів, протоколи приказу, журнали, документи ощадної каси, прибутково-
видаткові книги, книги рахунків/1784–1866 рр./4237 спр.

69/ф. 82/Канцелярія Чернігівського, полтавського та Харківського 
генерал-губернатора, м. полтава полтавської губернії/листування про 
цивільні та карні справи, скарги, прохання, відомості про набір рекрутів 
та військові частини, призначення та звільнення різних чинів, заворушення 
бродяг, проведення ярмарок, комплектування шкіл, організацію поштових 
станцій/1804, 1816, 1818, 1836–1857 рр./25312 спр.



Державний архів Полтавської області

���

70/ф. 84/Управління малоросійського військового генерал-губерна-
тора, м. полтава полтавської губернії/Укази, розпорядження сенату і 
генерал-губернатора, прохання, скарги, відомості про пожежі, втікачів 
селян, ціни на продукти, листування з карних справ, про видачу 
документів іноземцям, справи про арештантів, розміщення військових 
частин, Малоросійські козачі полки, списки панських маєтків/1802–
1840 рр./45482 спр.

71/ф. 85/зіньківський повітовий стряпчий, м. зіньків полтавської гу-
бернії/прибутково-видаткові книги, відомості про службу чиновників/1857, 
1858, 1861, 1863–1869 рр./18 спр.

72/ф. 87/полтавський повітовий стряпчий, м. полтава полтавської 
губернії/прибутково-видаткові книги, квитанції полтавської казенної па-
лати/1848, 1860, 1862–1863, 1865, 1867 рр./8 спр.

73/ф. 88/полтавське губернське казначейство, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Циркуляри, звіти про суми державних прибутків і видатків, 
прибуткові журнали, різні квитанції, листування з ощадними касами та 
вкладниками, книги особових рахунків вкладників/1845–1920 рр./192 спр.

74/ф. 89/полтавське повітове казначейство, м. полтава полтавської 
губернії/Гербові квитанції, окладна книга/1792, 1862, 1864 рр./6 спр.

75/ф. 90/Кобеляцьке повітове казначейство, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Укази, статути 9-го та 10-го переписів, настільні реєстри про 
надходження справ і грошей, формулярні списки/1807, 1810, 1818, 1834, 
1848, 1850, 1857, 1868–1869, 1872, 1874, 1884, 1888, 1898–1899, 1902, 1906–
1908 рр./26 спр.

76/ф. 91/Костянтиноградське повітове казначейство, м. Костянтино-
град полтавської губернії/Видаткові журнали, листування з управляючими 
контор, річний звід особових рахунків/1865, 1866, 1902, 1911–1917, 1920 рр./
34 спр.

77/ф. 92/зіньківське повітове казначейство, м. зіньків полтавської 
губернії/Циркуляри, інструкції, укази, плани, звіти, реєстри, листування, 
окладні та розрахункові книги/1784, 1787, 1791, 1813, 1851–1853, 1863, 1870, 
1890, 1896, 1901–1902, 1904–1907, 1909–1912, 1915–1919 рр./106 спр.

78/ф. 97/Костянтиноградська міська дума, м. Костянтиноград пол-
тавської губернії/постанови, доповіді міської думи, постанова 3-го надзви-
чайного зібрання думи, журнали засідань/1872, 1874, 1876–1895, 1900, 
1902–1907, 1911, 1914–1917 рр./139 спр.

79/ф. 98/полтавське відділення російського для зовнішньої торгівлі 
банку, м. полтава полтавської губернії/Книги поточних рахунків, картки на 
власників фірм/1912, 1914, 1916, 1917, 1919 рр./11 спр.

80/ф. 99/податковий інспектор м. полтави, м. полтава полтавської 
губернії/Циркуляри, листування з питань торгівлі і сплати податків/1901–
1903, 1905 рр./4 спр.

81/ф. 101/податковий інспектор зіньківського повіту, м. зіньків пол-
тавської губернії/Циркуляри, розпорядження, доповідні волосних управ про 
видачу паспортів, страхові збори, бухгалтерські документи, листування, 
список платників податку/1894, 1898, 1901–1903, 1908–1917 рр./32 спр.
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82/ф. 102/Гадяцька межова комісія, м. Гадяч полтавської губернії/
Відомості про розмежування дач і сіл, списки селянських товариств 
Гадяцького повіту/1872, 1874–1883 рр./8 спр.

83/ф. 103/Гадяцько-Роменська межова комісія, м. Гадяч полтавської 
губернії/прохання, скарги, відомості про розмежування дач Роменського 
повіту/1864–1881 рр./70 спр.

84/ф. 104/Кременчуцько-Кобеляцька межова комісія, м. Кременчук 
полтавської губернії/Відомості про членів комісії/1871–1874 рр./4 спр.

85/ф. 105/Кобеляцька межова комісія, м. Кобеляки полтавської гу-
бернії/Відомості про членів комісії/1860–1861, 1864–1868 рр./6 спр.

86/ф. 108/Костянтиноградська міська управа, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Циркуляри, постанови міської думи і міської управи, 
відомості про кількість мешканців за станом, кошториси прибутків міста, 
видаткові документи, про вибори на різні посади, про збір податків, про 
продаж з торгів міського майна та землі, відомості про ціни/1863–1919 рр./
1320 спр.

87/ф. 110/зіньківська повітова земська управа, м. зіньків полтавсь-
кої губернії/Відомості про нерухоме майно, про передачу землі одними 
власниками іншим/1914–1916 рр./15 спр.

88/ф. 111/Кобеляцька повітова земська управа, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Документи розпорядчого, медико-ветеринарного, дорожньо-
будівельного, економічного, просвітнього відділів/1867–1919 рр./169 спр.

89/ф. 112/Костянтиноградська повітова земська управа, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/Циркуляри, звіти, журнали, постанови Костян-
тиноградського повітового земського зібрання, прибутково-видаткові відо-
мості, відомості про знахарів, землевласників, вибори гласних, статзвіти, 
листування/1861, 1865–1918 рр./855 спр.

90/ф. 114/полтавське товариство взаємного кредиту купців і торгово-
промисловців, м. полтава полтавської губернії/Касова книга, книга головна, 
особові рахунки членів товариства з обліку векселів, книги поточних рахун-
ків членів товариства та сторонніх осіб, список членів товариства/1911–1915, 
1917–1919 рр./32 спр.

91/ф. 115/полтавське комерційне товариство взаємного кредиту, 
м. полтава полтавської губернії/Особові рахунки з обліку векселів, поточ-
них рахунків, журнали оборотного капіталу/1912, 1913, 1915–1917, 1919, 
1920/21 спр.

92/ф. 116/зіньківське товариство взаємного кредиту, м. зіньків пол-
тавської губернії/Циркуляри центробанка товариств взаємного кредиту, 
книги обліку векселів, балансова книга, іменні списки на вклади, касово-
меморіальні документи/1909–1920 рр./44 спр.

93/ф. 117/полтавська лікарська управа, м. полтава полтавської гу-
бернії/Укази полтавського губернського правління, щомісячні відомості 
про хворих, свідоцтва про медичний огляд, листування про відпуск 
медикаментів, щеплення людей та тварин, відкриття лікарень і аптек/1802–
1865 рр./2059 спр.

94/ф. 118/полтавська богодільня, м. полтава полтавської губернії/
Розпорядження губернської земської управи, прибутково-видаткові книги, 
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листування про стягнення плати за лікування, книга обліку хворих, відомості 
на виплату заробітної плати, формулярні списки/1802–1920 рр./3193 спр.

95/ф. 119/Гадяцька міська лікарня, м. Гадяч полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги, кошторис, журнал прийому хворих/1803, 
1805, 1808, 1810, 1811, 1825–1830, 1832, 1834–1840, 1842–1846, 1855–1856, 
1862, 1865 рр./60 спр.

96/ф. 120/зіньківська міська лікарня, м. зіньків полтавської губер-
нії/Книги записів прийому хворих, прибутково-видаткові книги/1829, 1831, 
1832, 1834–1846, 1856 рр./58 спр.

97/ф. 121/Кобеляцька міська лікарня, м. Кобеляки полтавської гу-
бернії/Книги записів прийому хворих, прибутково-видаткові книги/1832–
1834, 1836, 1841–1846, 1856 рр./38 спр.

98/ф. 122/Костянтиноградська міська лікарня, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Журнали прийому хворих, касові та прибутково-
видаткові книги/1835, 1842, 1845–1848, 1851, 1853, 1855, 1857, 1865 рр./
28 спр.

99/ф. 124/полтавська повітова землевпорядна комісія, м. полтава 
полтавської губернії/постанови комісії, землевпорядні справи, матеріали 
про переселенців, клопотання сільських товариств про перерозподіл зем-
лі/1893, 1896, 1898, 1899, 1902, 1906–1917 рр./496 спр.

100/ф. 125/Кобеляцька повітова землевпорядна комісія, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Журнали, акти про розподіл землі на одрубні ді-
лянки, список членів пригарівського і Кишеньківського сільських това-
риств/1907–1917 рр./46 спр.

101/ф. 126/Костянтиноградська повітова землевпорядна комісія, 
м. Костянтиноград полтавської губернії/протоколи, польові журнали, 
списки домовласників, абетка планів землевпорядкування повіту/1910–
1915 рр./56 спр.

102/ф. 127/зіньківська повітова землевпорядна комісія, м. зіньків 
полтавської губернії/Клопотання селян про розподіл землі на відрубні 
ділянки, відомості про землеволодіння членів земельних товариств/1911–
1917 рр./12 спр.

103/ф. 128/Гадяцька повітова землевпорядна комісія, м. Гадяч 
полтавської губернії/Клопотання селянина Г. Т. Штепи про видачу йому 
допомоги з землевпорядчого кредиту/1915 р./1 спр.

104/ф. 129/полтавська контрольна палата, м. полтава полтавської 
губернії/Циркуляри держконтролю, журнали контрольної палати, звіти 
про ревізії, порційні списки лікарських установ, відомості на видачу 
утримання службовцям різних держустанов, оціночні акти по різних 
населених пунктах губернії, звіти повітових управ про будівництво/1865–
1878, 1880–1918 рр./319 спр.

105/ф. 131/полтавські арештантські роти, м. полтава полтавської гу-
бернії/прибутково-видаткові книги, книги головні, книги запису арештан-
тів/1845–1853, 1865–1873, 1880 рр./139 спр.

106/ф. 132/полтавський тюремний замок, м. полтава полтавської 
губернії/прибутково-видаткові книги, книги обліку арештантів/1869, 1872, 
1874–1880, 1885, 1887, 1890 рр./80 спр.
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107/ф. 133/попечительство полтавського виправного арештантсь-
кого відділення, м. полтава полтавської губернії/Журнали засідань, 
наряди, реєстри вхідної та вихідної кореспонденції, прибутково-видаткові 
книги/1865–1906 рр./257 спр.

108/ф. 134/полтавський губернський опікувальний в’язницями ко-
мітет, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, журнали, прохання і 
списки арештантів, звіти, списки службовців і листування про них, бухгал-
терські документи/1831, 1845–1856, 1858–1875, 1878–1908 рр./3639 спр.

109/ф. 135/Костянтиноградський тюремний замок, м. Костянтино-
град полтавської губернії/Циркуляри, річні звіти, відомості про стан в’яз-
ниці, списки арештантів, прибутково-видаткові книги, накази з особового 
складу, судові справи/1859–1860, 1871–1875, 1879–1898, 1900, 1906–1909, 
1913–1914 рр./77 спр.

110/ф. 136/Костянтиноградський повітовий опікувальний в’язни-
цями комітет, м. Костянтиноград полтавської губернії/Укази, циркуляри, 
посвідчення, генеральні звіти, відомості про кількість арештантів, кош-
ториси/1858, 1863–1869, 1873–1877, 1882, 1884–1893, 1895, 1898, 1900, 
1903, 1904, 1906, 1908, 1909 рр./49 спр.

111/ф. 140/повітовий член полтавського окружного суду у полтав-
ському повіті, м. полтава полтавської губернії/судові справи/1890, 1892, 
1895, 1898 рр./5 спр.

112/ф. 141/повітовий член полтавського окружного суду у Гадяць-
кому повіті, м. Гадяч полтавської губернії/судові справи/1893, 1897, 
1907 рр./3 спр.

113/ф. 142/повітовий член полтавського окружного суду у зіньків-
ському повіті, м. зіньків полтавської губернії/судова справа/1896 р./1 спр.

114/ф. 143/п. А. перцович, присяжний повірений полтавського ок-
ружного суду, м. полтава полтавської губернії/Цивільні та карні справи, 
угоди, складені з перцовичем/1900–1918 рр./331 спр.

115/ф. 144/присяжний повірений полтавського окружного суду 
Я. с. Гурович, м. полтава полтавської губернії/позовні заяви/1901 р./
1 спр.

116/ф. 145/Костянтиноградський городовий сирітський суд, м. Кос-
тянтиноград полтавської губернії/Циркуляри, укази сирітського суду, про-
токоли, журнали, реєстри судових справ, про призначення опікунства, 
про влаштування у богодільні, звіти, прибуткові книги/1806, 1810, 1842–
1919 рр./702 спр.

117/ф. 146/Кобеляцький городовий сирітський суд, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Опікунські справи/1916 р./308 спр.

118/ф. 148/Мировий суддя 1-ї дільниці Кобеляцького судово-миро-
вого округу, м. Кобеляки полтавської губернії/позовні заяви/1890 р./
1 спр.

119/ф. 149/Мировий суддя 11-ї дільниці полтавського судово-
мирового округу, м. полтава полтавської губернії/Настільний реєстр 
судових справ/1916 р./1 спр.

120/ф. 150/Мировий суддя 2-ї дільниці полтавського судово-мирового 
округу, м. полтава полтавської губернії/судові справи/1890, 1917 рр./2 спр.
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121/ф. 151 Мировий суддя 1-ї дільниці полтавського судово-мирового 
округу, м. полтава полтавської губернії/судові справи/1880–1881 рр./
2 спр.

122/ф. 152/старший фабричний інспектор полтавської губернії, 
м. полтава полтавської губернії/Устави, звіти, протоколи іспитів Роменсь-
кої сільської ремісничої майстерні, книги обліку парових котлів, справи 
про нагляд за зіньківською та сорочинською учбовими майстернями, звіти 
пирятинської, лохвицької ремісничих учбових майстерень/1897, 1902–
1918 рр./9 спр.

123/ф. 153/Мировий суддя 4-ї дільниці Кобеляцького судово-миро-
вого округу, м. полтава полтавської губернії/судова справа/1889 р./1 спр.

124/ф. 154/Мировий суддя 4-ї дільниці зіньківського судово-миро-
вого округу, м. зіньків полтавської губернії/судові справи/1889–1890 рр./
2 спр.

125/ф. 155/Мировий суддя 3-ї дільниці зіньківського судово-миро-
вого округу, м. зіньків полтавської губернії/судова справа/1890 р./1 спр.

126/ф. 156/Мировий суддя 1-ї дільниці Костянтиноградського су-
дово-мирового округу, м. Костянтиноград полтавської губернії/судові 
справи/1872, 1876, 1885 рр./423 спр.

127/ф. 157/Мировий суддя 6-ї дільниці Кобеляцького судово-миро-
вого округу, м. Кобеляки полтавської губернії/Опис цивільних справ/
1916 р./1 спр.

128/ф. 158/Мировий суддя 3-ї дільниці Костянтиноградського 
судово-мирового округу, м. Костянтиноград полтавської губернії/судові 
справи/1870, 1885 рр./2 спр.

129/ф. 159/Мировий суддя 4-ї дільниці Костянтиноградського судово-
мирового округу, м. Костянтиноград полтавської губернії/Цивільні судові 
справи/1876 р./33 спр.

130/ф. 160/сімейний архів Авінових Андрія Миколайовича та Олек-
сандри Миколаївни, дворяни-поміщиків, м. полтава полтавської губернії/
протоколи, листування, звіти Шедіївських економій/1883–1917 рр./5 спр.

131/ф. 161/ А. А. Безбородько, граф, м. полтава полтавської губернії/
Чернетки листів, реєстр справ/1780–1797 рр./11 спр.

132/ф. 163/ В. Є. Бучневич, член полтавської вченої архівної комісії 
м.  полтава полтавської губернії/Матеріали для статей і книг з історії 
губернії, окремих міст, листування/1886 р./16 спр.

133/ф. 164/А. Ф. Башилов, поміщик/Геометричний опис земель Мой-
сеївського маєтку/1792 р./1 спр.

134/ф. 166/В. К. Богданов, поміщик/Виписки з кріпосних книг/
1913 р./1 спр.

135/ф. 167/Б. А. Білецький, поміщик/Виписки з кріпосних книг, фор-
мулярний список, копії атестатів/1843–1916 рр./4 спр.

136/ф. 168/с. Бистреєвський, поручик/Рукопис “Критика існуючих 
законів про права міських обивателів”/1892 р./1 спр.

137/ф. 169/с. Є. Бразоль, поміщик с. Комиші зіньківського повіту 
полтавської губернії/Книга кінного заводу в с. Комиші, прибутково-
видаткові документи, орендні договори, листи, фотокартки, копія герба 
Є. п. Бразоля/1850–1919 рр./34 спр.
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138/ф. 170/Родинний архів Бикових, дворян, с. Янівщина полтавсь-
кої губернії/Грамоти про дворянство, видані Биковим, відомості про 
призначення та рух по військовій службі Бикових, записки Єлизавети 
Василівни Бикової (уроджена Гоголь) про її життя у родині Гоголь/1805–
1887 рр./44  спр.

139/ф. 171/І. п. Булюбаш, поміщик/Духовні заповіти, виписки із 
актових книг, свідоцтва, листи, прохання/1808–1914 рр./11 спр.

140/ф. 172/О. Н. зандер, дружина генерал-майора/прохання, окладні 
листи, страхові свідоцтва, листування/1897–1916 рр./4 спр.

141/ф. 173/Довбишев Григорій Данилович, генерал-лейтенант/листу-
вання/1839–1911 рр./6 спр.

142/ф. 174/В. л. Василевський/Чернетки історії полтавської 2-ї чо-
ловічої гімназії/1808 р./1 спр.

143/ф. 175/Волков Михайло Олександрович, дворянин с. Рибці 
полтавського повіту полтавської губернії/плани маєтку, свідоцтва, випис-
ки із метричних книг, атестати/1878–1916 рр./8 спр.

144/ф. 176/Родинний архів М. і Є. Ганько, поміщиків, м. полтава 
полтавської губернії/Метричні виписки, духовні заповіти, прохання, вико-
навчі листи, листування/1862–1917 рр./8 спр.

145/ф. 177/с. л. Гаєвський, надвірний радник/Рукопис мемуарів/
1831 р./1 спр.

146/ф. 178/Н. В. Громєка, поміщик, член полтавського окружного 
суду/Акти на землю, діючі договори/1852, 1906 рр./2 спр.

147/ф. 179/ п. Н. Ганько, поміщик/Документи про дворянське зібран-
ня і ополчення, про боротьбу з холерою, списки дворян/1802–1853 рр./
8 спр.

148/ф. 180/Гриневич сергій Іванович, поміщик полтавської губер-
нії, предводитель дворянства/Формулярні списки, маніфести, вірші, ду-
ховні заповіти, метричні виписки, листування/1792, 1807–1918 рр./
84 спр.

149/ф. 182/Контора вотчинної економії графа Ю. Н. Головкіна-Хво-
щинського, с. Костянтинівка Роменського повіту полтавської губернії/Ка-
сова книга, книга особових рахунків/1903 р./2 спр.

150/ф. 183/М. Ф. Дабич, поміщик, полковник/Межова книга, атестати, 
грамоти, свідоцтва, послужний список, коротка пам’ятка 14-го гусарського 
Митавського полку/1878–1917 рр./14 спр.

151/ф. 184/М. Г. Дрозина, вдова купця 2-ї гільдії, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Виписки із кріпосних і метричних книг, виконавчі 
листи/1870–1914 рр./6 спр.

152/ф. 186/Єршов Михайло Дмитрович, статський радник/посвід-
чення, листування, щоденник, негативи, паспорт, свідоцтво про народ-
ження/1916, 1920 рр./4 спр.

153/ф. 187/Є. Животовський, підпоручик/Копія формулярного спи-
ску, відомості про просування по службі/1799–1865 рр./1 спр.

154/ф. 188/Родинний архів графів Капністів/листування, доповідні 
дописки, посвідчення, прибутково-видаткові книги та звіти сухорабівської 
економії, заяви, прохання/1829–1919 рр./57 спр.
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155/ф. 189/В. І. Фон-Кнорінг, вихователь полтавського кадетського 
корпусу, м. полтава полтавської губернії/Формулярний список, посвід-
чення, атестати, листування/1845–1915 рр./12 спр.

156/ф. 190/п. І. Клименко, інструктор-організатор звенигородської 
земської управи/список організацій, доповідь про організацію “селянсь-
ких спілок”, копії телефонограм, посвідчення полтавської спілки спожив-
чих товариств, листування/1917 р./3 спр.

157/ф. 191/с. І. Корчемський, київський лікарський помічник/сві-
доцтва/1906 р./1 спр.

158/ф. 192/Родинний архів князів Кочубеїв, с. Диканька полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/Купчі записи, універсал гетьмана ско-
ропадського, духовні заповіти і копії старовинних грамот, позикові листи, 
листування, журнал мандрування Кочубея до Німеччини, Швейцарії, 
Франції, прибутково-видаткові відомості по економіях, відомості про 
навчальні заклади полтави, Ярославля і Рязані, опис майна гончарних зак-
ладів Диканьки, герб роду Кочубеїв/1671–1918 рр./4930 спр.

159/ф. 193/Кальченко Микола Костянтинович, відставний генерал-
майор/листи, прохання, свідоцтва, виписки із кріпосної книги/1853–
1914 рр./2 спр.

160/ф. 194/Ф. М. Колоней, поручик/Копії з указів, листування/1847, 
1909 рр./2 спр.

161/ф. 195/Кременчуцька поштово-телеграфна дільниця, м. Кремен-
чук полтавської губернії/Циркуляри Катеринославського поштово-
телеграфного округу, формулярні списки поштових службовців, теле-
грами/1909–1918 рр./11 спр.

162/ф. 196/Королевич-Юцевич Кандида Йосипович, дворянин-земле-
власник, власник Виноградської економії, Куп’янський повіт Харківської 
губернії/Вимоги на різні матеріали/1904–1905 рр./2 спр.

163/ф. 197/М. М. Королець, поміщик/свідоцтва і актові виписки про 
право власності/1887–1917 рр./2 спр.

164/ф. 198/Кондарко софія Василівна, поміщиця/листи, заяви, про-
хання, грошові документи/1880–1906 рр./5 спр.

165/ф. 199/Решетилівське волосне правління, м. Решетилівка пол-
тавського повіту полтавської губернії/Книга видачі промислових свідоцтв/
1916 р./1 спр.

166/ф. 200/Ф. А. лизогуб, поміщик/Купчі, свідоцтва, метрики, гра-
моти, посвідчення, виписка із кріпосної книги Чернігівського нотаріаль-
ного архіву/1870–1913 рр./31 спр.

167/ф. 201/с. І. лисенко,  автор книги “Очерки домашних промы-
слов и ремесел полтавской губернии”, м. полтава полтавської губернії/
“Очерки домашних промыслов и ремесел полтавской губернии”/1878–
1904 рр./3 спр.

168/ф. 203/Мировий суддя 4-ї дільниці полтавського судово-миро-
вого округу/судова справа/1888 р./1 спр.

169/ф. 204/М. Мізенцева, дружина генерала/приватне листуван-
ня/1817–1839 рр./1 спр.

170/ф. 205/Молдавський, полтавський купець, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Журнали, щоденники, касові книги, протоколи і звіти, судові 
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справи, листування, циркуляри, списки робітників і службовців млина і 
винокурні, описи й оцінки майна економій/1864–1924 рр./423 спр.

171/ф. 206/Мировий суддя 10-ї дільниці полтавського судово-миро-
вого округу/послужний список секретаря Хухрі А. Т./1916–1917 рр./1 спр.

172/ф. 207/Родинний архів Новицьких, поміщиків/Грамоти про при-
своєння військових чинів, отримання нагород, опис герба і родовід роду 
Новицьких, духовний заповіт/1725–1853 рр./32 спр.

173/ф. 208/Родинний архів Неженцевих, поміщиків/листування, 
розрахунки планових робіт на руднику, плани, прибутково-видаткова 
книга/1892–1916 рр./8 спр.

174/ф. 209/Натанзон Арон Маркович, фармацевт, м. полтава пол-
тавської губернії/Накази полтавського губздороввідділу, відомості про ор-
ганізацію окрздороввідділу, список лікарських установ полтавської губернії, 
газети “Русские ведомости” та “Киевская мисль”/1917–1920 рр./40 спр.

175/ф. 210/М. Я. Орбеліані, поміщик, власник кінного заводу/Фор-
мулярний список Митрофана Яковича Орбеліані, листування, опис стра-
хування рухомості, договори, прибутково-видаткові книги, плани/1871–
1919 рр./8 спр.

176/ф. 211/А. Остроградський, поміщик, с. Мануйлівка Кременчуць-
кого повіту полтавської губернії/Укази, документи на право володіння 
землею/1725 р./1 спр.

177/ф. 212/М. А. Ольховський, завідуючий природничо-історичним 
музеєм полтавського губернського земства, м. полтава полтавської гу-
бернії/Чернетки історії полтавського музею, відомості про дослідження 
грунтів, насадження лісів, листування/1890–1909 рр./20 спр.

178/ф. 213/Родинний архів перців, великих землевласників, Костян-
тиноградський повіт полтавської губернії/Нотаріальні документи, плани 
земельних ділянок/1845–1910 рр./3 спр.

179/ф. 215/Є. В. петра, поміщик, Федорівська економія, с. Федорівка 
полтавського повіту полтавської губернії/Економічна книга/1891 р./
1 спр.

180/ф. 216/пристав 2-го стану Костянтиноградського повіту пол-
тавської губернії/Циркуляр Костянтиноградського повітового поліцейсь-
кого управління і рапорти поліцейських урядників/1902 р./1 спр.

181/ф. 217/л. В. падалка, історик, м. полтава полтавської губернії/
Рукописи, статті, листування/1904 р./13 спр.

182/ф. 218/І. Ф. павловський – історик, м. полтава полтавської гу-
бернії/статті і замітки для друкування в “ТпУАК”, лекції професора 
Антоновича, списки службовців кадетського корпусу, особові документи, 
лекції з російської історії, листування, фотознімки, вирізки із газет, біографії 
наукових і громадських діячів полтавщини/1778, 1795, 1818–1898 рр./
46 спр.

183/ф. 219/Родинний архів попових, поміщиків/Атестати, свідоцтва, 
нотаріальні документи, розписки про позику грошей, метричні виписки і 
довідки/1771–1917 рр./7 спр.

184/ф. 220/Родзянко, поміщик/Документи про продаж маєтку/1798 р./
1 спр.
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185/ф. 221/Родинний архів князів Репніних, м. Яготин пирятинсь-
кого повіту полтавської губернії/листи російських царів, державних діячів, 
військовоначальників, судові справи, звіти економій, опис маєтку в Яготині, 
листування/1720–1849 рр./1175 спр.

186/ф. 223/В. В. скаржинський, поміщик/свідоцтво про одруження 
Т. В. Фролова-Багрєєва з с. В. скаржинською, розписки Фролової-Багрє-
євої, духовний заповіт, банківські посвідчення/1854–1917 рр./15 спр.

187/ф. 224/с. Г. семенченко, присяжний повірений, м. полтава пол-
тавської губернії/Цивільні судові справи про маєтки, духовні заповіти, опис 
ревізьких реєстрів, звіти, листування, фотокартки і малюнки, документи 
членів родини/1812–1919 рр./323 спр.

188/ф. 225/сухин Модест Костянтинович, дворянин/Нотаріальні 
документи, атестат зрілості, копія указу про надання дворянства, листу-
вання/1899–1917 рр./9 спр.

189/ф. 226/Є. Є. саранчов, член полтавської губернської земської 
управи/Телеграми, замітки, службове та приватне листування/1836–
1918 рр./6 спр.

190/ф. 227/І. А. синяговський, технік/Контрольна книжка І. А. си-
няговського/1919 р./1 спр.

191/ф. 228/пристав 3-го стану Костянтиноградського повіту пол-
тавської губернії/Відомості про захворювання чумою худоби у Костянти-
ноградському повіті/1892 р./1 спр.

192/ф. 229/А. п. сулима, поміщик/Нотаріальні документи, за-
писні книги, прибутково-видаткові відомості, укази лохвицької опіки, 
опис будівель і рухомого майна Грабиновщанської економії, річні звіти 
Грабиновщанської та любимівської економії, листування/1734, 1911–
1917 рр./38 спр.

193/ф. 230/Родинний архів графів фон-сухтелен/листи, копія родо-
воду, біографія графа павла петровича сухтелен, свідоцтво про одру-
ження/1803–1895 рр./4 спр.

194/ф. 231/Г. п. сенютович-Бережний, присяжний повірений/про-
хання, виконавчі листи, апеляційні скарги, свідоцтва, договори, листу-
вання/1893–1917 рр./17 спр.

195/ф. 232/Чуб Андрій Іванович, козак м. Яреськи Миргородського 
повіту полтавської губернії/Купчі розписки на землю/1840 р./1 спр.

196/ф. 233/Баляснівське волосне правління, с. Балясне зіньківського 
повіту полтавської губернії/Книга видачі промислових і станових купецьких 
свідоцтв та безкоштовних промислових квитків на 1917 р./1917 р./1 спр.

197/ф. 234/Родинний архів А. п. та п. В. Фролових-Багрєєвих/Копії 
рапортів управляючого економією Фролова-Багрєєва в с. савинцях Мирго-
родського повіту/1858–1859 рр./1 спр.

198/ф. 235/ М. І. Федюшко (псевдонім Євшан), критик/листи різних 
осіб/1905–1913 рр./1 спр.

199/ф. 236/Г. І. Фесенко, поміщик/Виписка із кріпосної книги і 
страховий поліс/1907–1916 рр./1 спр.

200/ф. 237/Феофан, єпископ полтавський і переяславський, 
м. полтава полтавської губернії/листи різних осіб/1913–1917 рр./1 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

��4

201/ф. 238/І. К. Хрещатицький, командир 26-го Донського козачого 
полку/Грамоти, списки Донських козачих полків, накази, рапорти, 
вірші, родинні списки Хрещатицьких, послужний список підполковника 
Хрещатицького/1831–1917 рр./9 спр.

202/ф. 239/Чижевський павло Іванович, дворянин, член правління 
полтавського товариства взаємного кредиту, м. полтава полтавської 
губернії/листування, плани виготовлення плодоовочесушарок і печей з 
обпалу цегли/1911–1917 рр./6 спр.

203/ф. 240/Родинний архів Шамрів, селяни-власники с. сухорабівка 
Хорольського повіту полтавської губернії/Метричні виписки, уставна 
грамота, прохання, заяви, свідоцтва, посвідчення, виписки із сімейного 
списку, ухвала сухорабівського сільського товариства, прибутково-видат-
кові книги, плани і описи майна/1853–1875 рр./15 спр.

204/ф. 241/В. О. Щепотьєв, професор історичного факультету, 
м. полтава полтавської губернії/Щоденники/1923–1927 рр./7 спр.

205/ф. 243/Нотаріус Д. В. слободський, м. Опішня зіньківського по-
віту полтавської губернії/Актові книги/1914–1918 рр./6 спр.

206/ф. 244/Нотаріус В. В. слободський, м.  зіньків полтавської губер-
нії/Актові книги/1889–1892, 1898–1905, 1907,1908, 1910, 1911 рр./29 спр.

207/ф. 245/Нотаріус В. п. Горев, м. Гадяч полтавської губернії/Актові 
книги, наряди/1912–1914 рр./20 спр.

208/ф. 246/Нотаріус І. І. саволаїн, м. зіньків полтавської губернії/
Актові книги, наряди/1900–1917 рр./43 спр.

209/ф. 247/Нотаріус Будаговський, м. зіньків полтавської губернії/
Актові книги/1969–1874 рр./5 спр.

210/ф. 248/Нотаріус А. с. писаревський, м. Гадяч полтавської губер-
нії/Актові книги, реєстри/1899–1909 рр./25 спр.

211/ф. 249/Нотаріус Н. л. свентицький, м. зіньків полтавської губер-
нії/Актові книги/1875–1889 рр./9 спр.

212/ф. 250/Нотаріус л. с. Білецький, м. полтава полтавської губер-
нії/Актові книги/1906–1911 рр./75 спр.

213/ф. 251/Нотаріус Б. л. Білецький, м.  полтава полтавської губернії/
Актові книги/1911–1916, 1918, 1919 рр./69 спр.

214/ф. 252/Нотаріус Б. л. Білецький, м. Гадяч полтавської губернії/
Актові книги/1911 р./3 спр.

215/ф. 253/Нотаріус В. с. Окоряков, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Актові книги, наряди/1906–1916 рр./67 спр.

216/ф. 254/Нотаріус І. Х. Ігітханов, м. Царичанка Кобеляцького по-
віту полтавської губернії/Актова книга/1916 р./1 спр. 

217/ф. 255/Нотаріус М. А. Жданов, м. Кобеляки полтавської губернії/
Актові книги, наряди/1915–1917 рр./5 спр.

218/ф. 256/Нотаріус В. К. Греков, м.  Решетилівка полтавської губер-
нії/Актова книга/1917 р./1 спр.

219/ф. 257/Нотаріус п. Клюшников, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Актові книги/1886–1902 рр./37 спр.

220/ф. 258/Нотаріус п. К. селиваненко, м. Костянтиноград полтав-
ської губернії/Актові книги, наряди/1903–1917 рр./57 спр.
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221/ф. 259/Нотаріус Г. Г. Юріїв, м. Кобеляки полтавської губернії/Ак-
тові книги/1909–1916 рр./56 спр.

222/ф. 260/Нотаріус В. Ф. Базилевич , м. Гадяч полтавської губернії/
Актові книги/1890–1901 рр./29 спр.

223/ф. 261/Нотаріус І. І. Чепіга, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги, справи про оформлення нотаріальних актів/1913–1919 рр./
27 спр.

224/ф. 262/Нотаріус Г. стеценко, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1870, 1873, 1874, 1876–1884, 1886–1912 рр./299 спр.

225/ф. 263/Нотаріус А. Ракович, м. Костянтиноград полтавської гу-
бернії/Актові книги/1870–1873 рр./6 спр.

226/ф. 264/Нотаріус І. Гуревич, м. Костянтиноград полтавської гу-
бернії/Актова книга/1873 р./1 спр.

227/ф. 265/Нотаріус А. Ф. Біляківський, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги/1869–1876, 1878–1887 рр./71 спр.

228/ф. 266/Нотаріус А. Г. Джигиль, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1897–1919 рр./545 спр. 

229/ф. 267/Нотаріус А. Н. Дараган, м. Гадяч полтавської губернії/Ак-
тові книги/1869–1887 рр./30 спр.

230/ф. 268/Нотаріус І. М. Мединцев, м. сахновщина Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/Актові книги/1912–1916 рр./20 спр.

231/ф. 269/Нотаріус І. М. Мединцев, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Актові книги, наряди/1916–1919 рр./22 спр.

232/ф. 270/Нотаріус Д. Г. Єрофілов, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Актові книги/1877, 1878, 1880, 1881, 1883–1888 рр./16 спр.

233/ф. 271/Нотаріус Н. А. приходько, м. полтава полтавської губернії/
Актова книга/1917 р./1 спр.

234/ф. 272/Нотаріус п. І. Ванич, м. сахновщина Костянтиноградсь-
кого повіту полтавської губернії/Актові книги/1916–1917 рр./4 спр.

235/ф. 273/Нотаріус М. п. Барановський, м. Гадяч полтавської губер-
нії/Актові книги, наряди/1915–1919 рр./10 спр.

236/ф. 274/Нотаріус Г. Гурвич, м. полтава полтавської губернії/Ак-
тові книги/1869–1892 рр./110 спр.

237/ф. 275/Нотаріус с. Є. Шопен, м. полтава полтавської губернії/Ак-
тові книги/1903–1912 рр./88 спр.

238/ф. 267/Нотаріус В. Копитін, м. Костянтиноград полтавської гу-
бернії/Актові книги/1892–1894 рр./5 спр.

239/ф. 277/Нотаріус В. п. Неєлов, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Актові книги/1873, 1875, 1877 рр./6 спр.

240/ф. 278/Нотаріус л. Г. Чернець, м. Кобеляки полтавської губернії/
Актові книги/1870–1874, 1877, 1879, 1880, 1883–1885, 1887–1890 рр./
15 спр.

241/ф. 279/Нотаріус І. Ф. плотницький , м. Карлівка Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/Актові книги/1914–1915 рр./2 спр.

242/ф. 280/Нотаріус В. Н. Даценко, м. Царичанка Кобеляцького по-
віту полтавської губернії/Актові книги/1911–1912 рр./11 спр.

243/ф.  281/Нотаріус А. Ільїнський, м. зіньків полтавської губернії/
Актові книги/1873–1874, 1876, 1879, 1881–1884 рр./9 спр.
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244/ф. 282/Нотаріус А. п. Марусов, м. зіньків полтавської губернії/
Актові книги/1876–1890 рр./27 спр.

245/ф. 283/Нотаріус п. М. стоянов, м. Гадяч полтавської губернії/
Актові книги/1901–1903, 1905–1915 рр./41 спр.

246/ф. 284/Нотаріус В. В. Давидов, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1900–1907 рр./49 спр.

247/ф. 285/Нотаріус Н. Г. Борсук, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1888–1889 рр./8 спр.

248/ф. 286/Нотаріус М. с. Чигир, м. Гадяч полтавської губернії/
Актові книги/1880, 1886–1889 рр./12 спр.

249/ф. 287/Нотаріус А. А. левченко, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1893–1895 рр./12 спр.

250/ф. 288/Нотаріус Д. Н. Гудим, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1914–1915 рр./9 спр.

251/ф. 289/Нотаріус Н. А. Дашкевич, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1915 р./7 спр.

252/ф. 290/Нотаріус с. М. Миклашевський, м. полтава полтавської 
губернії/Актові книги/1895–1899 рр./15 спр.

253/ф. 291/Нотаріус п. Я. Грозинський, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги, наряди/1915–1919 рр./41 спр.

254/ф. 292/Нотаріус Д. Н. померанцев, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги, наряди/1914–1919 рр./35 спр.

255/ф. 293/Нотаріус л. А. золотарьов, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги/1912–1915 рр./44 спр.

256/ф. 294/Нотаріус В. с. свириденко, м. Кобеляки полтавської гу-
бернії/Актові книги, вхідні папери/1899–1915 рр./55 спр.

257/ф. 295/Нотаріус В. п. Яновський, м. Гадяч полтавської губернії/
Актові книги/1888–1895 рр./26 спр.

258/ф. 296/Нотаріус А. К. Фатеєв, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1869–1894 рр./108 спр.

259/ф. 297/Нотаріус л. І. Устименко, м. Кобеляки полтавської губер-
нії/Актові книги/1872–1892, 1913 рр./19 спр.

260/ф. 298/Нотаріус К. А. Фатеєв, м. Кобеляки полтавської губернії/
Актові книги/1895–1899 рр./10 спр.

261/ф. 299/Нотаріус А. І. Жданович-пономаренко, м. Кобеляки пол-
тавської губернії/Актові книги/1899–1909 рр./28 спр.

262/ф. 300/Нотаріус А. п. Хоєцький, м. полтава полтавської губер-
нії/Актові книги/1913–1914 рр./22 спр.

263/ф. 301/Нотаріус В. п. Горев, м. полтава полтавської губернії/
Актові книги/1915–1919 рр./28 спр.

264/ф. 302/Нотаріус Т. А. проценко, м. Решетилівка полтавського 
повіту полтавської губернії/Актові книги/1909–1910 рр./4 спр.

265/ф. 303/Нотаріус Н. л. свентицький, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги/1889–1892 рр./16 спр.

266/ф. 304/Нотаріус В. с. свириденко, м. зіньків полтавської губер-
нії/Актові книги/1893–1899 рр./13 спр.

267/ф. 305/Нотаріус М. І. звенятський, м. полтава полтавської гу-
бернії/Актові книги/1893–1903 рр./51 спр.
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268/ф. 306/Нотаріус К. Ф. Ходаковський, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Актові книги/1891–1898 рр./14 спр.

269/ф. 307/Нотаріус А. Г. Джигиль, м. Кобеляки полтавської губер-
нії/Актова книга/1893–1895 рр./4 спр.

270/ф. 308/Нотаріус Н. Є. Шопен, м. Білики Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/Актові книги/1870, 1872 рр./3 спр.

271/ф. 309/Нотаріус І. А. сушицький, м. Костянтиноград полтавсь-
кої губернії/Актові книги/1898–1905 рр./26 спр.

272/ф. 310/Нотаріус А. В. лоташевський, м. Царичанка Кобеляць-
кого повіту полтавської губернії/Актові книги/1912–1915 рр./17 спр.

273/ф. 311/Нотаріус Д. В. слободський, м. зіньків полтавської губер-
нії/Актові книги/1912–1914 рр./10 спр.

274/ф. 312/Нотаріус Н. А. приходько, м. Решетилівка полтавського 
повіту полтавської губернії/Актові книги/1910–1917 рр./34 спр.

275/ф. 313 Нотаріус В. с. Архипович, м. Нехвороща Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/Актові книги/1912–1917 рр./29 спр.

276/ф. 314/полтавська повітова з виборів до I, і II Державних Дум 
комісія, м. полтава полтавської губернії/Ухвали волосних сходів, списки 
уповноважених, балотувальні списки/1905–1906 рр./3 спр.

277/ф. 315/Гадяцька повітова з виборів до I, II, і III Державних Дум 
комісія, м. Гадяч полтавської губернії/Журнали, настільні реєстри, заяви 
про включення до списків виборців, акти та протоколи міської виборчої 
комісії, списки осіб, що балатувалися, ухвали волосних сходів/1905–
1907 рр./35 спр.

278/ф. 316/зіньківська повітова з виборів до I, II, III, і IV Державних 
Дум комісія, м. зіньків полтавської губернії/Відомості про вибори 
уповноважених, розгляд списків виборців/1905–1907, 1912 рр./186 спр.

279/ф. 317/Кобеляцька повітова з виборів до I, II, III, і IV Державних 
Дум комісія, м. Кобеляки полтавської губернії/Розпорядження уряду 
про проведення виборів, виборчі картки, заяви про включення до списків 
виборців, відомості про затвердження ухвал волосних сходів/1905–1908, 
1912 рр./116 спр.

280/ф. 318/полтавське виправне арештантське відділення, м. полтава 
полтавської губернії/Відомості про кількість арештантів, прибутково-
видаткові книги, книги реєстрації наглядачів/1873–1876, 1897 рр./44 спр.

281/ф. 320/полтавське лісництво, м. полтава полтавської губернії/
Накази, звіти про лісові дачі, матеріали про лісорозробки, культивацію лісів, 
стан лісової стражі/1839, 1846, 1848, 1850, 1852–1900, 1905, 1908–1916, 
1922–1924 рр./623 спр.

282/ф. 321/лісничий Кременчуцько-полтавського лісництва пол-
тавської губернії/Відомості про лісорозробки і лісову стражу/1901–1913 рр./
239 спр.

283/ф. 322/лісничий Костянтиноградського лісництва, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/звіти, відомості про ліси, лісорозробки/1843 р./
125 спр.

284/ф. 323/Розсошинське лісництво, с. Розсошенці полтавського по-
віту полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Головного управ-
ління землеробства і держмайна, відомості про стан господарського плану, 
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грошових видатків, про лісову стражу/1907–1909, 1911–1916, 1920 рр./
77 спр.

285/ф. 325/Великобудищанський свято-преображенський жіночий 
монастир, с. Великі Будища зіньківського повіту полтавської губернії/
Укази духовної консисторії, рапорти монастиря, книга видачі жалування, 
прибутково-видаткові книги, реєстри майна/1771–1876 рр./35 спр.

286/ф. 326/захарово-Єлизаветинська церква, с. піщане полтавського 
повіту полтавської губернії/Книга указів полтавської духовної консис-
торії/1849–1884 рр./3 спр.

287/ф. 327/Троїцька церква, с. Мильці полтавського повіту полтав-
ської губернії/Метрична книга/1741–1764 рр./1 спр.

288/ф. 328/Архидияконо-стефанівська церква, с. Козло-Ольшана пол-
тавського повіту полтавської губернії/Метрична книга/1785–1786 рр./1 спр.

289/ф. 329/Успенська церква, с. Кишеньці Кобеляцького повіту пол-
тавської губернії/сповідальна книга, опис церковного майна/1742–1824 рр./
2 спр.

290/ф. 330/Різдво-Богородична церква, с. Юрки Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/Метрична книга/1756–1789 рр./1 спр.

291/ф. 331/Іоанно-Богословська церква, с. сокілка Кобеляцького  по-
віту полтавської губернії/прибутково-видаткова книга/1781–1809 рр./
1 спр.

292/ф. 332/Успенська церква, м. Орлик Кобеляцького повіту пол-
тавської губернії/Метрична книга/1810–1820 рр./1 спр.

293/ф. 333/Успенська церква, с. Шишаки Миргородського повіту 
полтавської губернії/Метричні книги, прибутково-видаткові книги, укази 
імператорів, синоду/1741–1813 рр./5 спр.

294/ф. 334/преображенська церква, м. Гадяч полтавської губернії/
прибутково-видаткова книга/1748–1749 рр./1 спр.

295/ф. 335 Троїцька церква, с. лазьки зіньківського повіту полтавсь-
кої губернії/Метрична книга/1752–1770 рр./1 спр.

296/ф. 336/Георгіївська церква, с. лелюхівка Кобеляцького пові-
ту полтавської губернії/Церковний опис будівель і майна, книга відвіду-
вачів/1825–1870 рр./2 спр.

297/ф. 337/Хрестовоздвиженська церква, с. лучки Кобеляцького по-
віту полтавської губернії/Реєстр церковних речей, укази імператорів, си-
ноду/1767–1799 рр./2 спр.

298/ф. 338/спаська церква, м. полтава полтавської губернії/Книга 
про витрати церковних грошей/1847–1849 рр./1 спр.

299/ф. 339/Троїцька церква, с. Книшівка Гадяцького повіту пол-
тавської губернії/Книга указів/1723–1729 рр./1 спр.

300/ф. 340/преображенська церква, с. Кишеньці Кобеляцького по-
віту полтавської губернії/Опис церковного майна/1827 р./1 спр.

301/ф. 341/покровська церква, с. Великий перевіз Миргородського 
повіту полтавської губернії/Відомості обліку пожертв, прибутків і видатків, 
укази і листування з благочинними/1897–1910 рр./3 спр.

302/ф. 342/полтавське губернське особливе про земські повинності 
присутствіє, м. полтава полтавської губернії/Журнали, наряди, справи 
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про пожертви, довідкові ціни по губернії, асигнування коштів на 
ремонти/1847–1848, 1851–1872 рр./279 спр.

303/ф. 343/Костянтиноградське повітове у селянських справах при-
сутствіє, м. Костянтиноград полтавської губернії/Акти про ревізії гро-
шових сум, доповідні волосних правлінь/1876–1877, 1882 рр./1 спр.

304/ф. 344/полтавське міське з квартирного податку присутствіє, 
м. полтава полтавської губернії/постанови, журнали, книга реєстрації 
заяв, списки платників податку/1894, 1905–1908 рр./7 спр.

305/ф. 345/полтавський приказ поселених при м. полтаві суконних 
фабрикантів, м. полтава полтавської губернії/прибутково-видаткові книги, 
реєстри справ про розгляд скарг, прохань, провин/1810–1868 рр./217 спр.

306/ф. 346/полтавський губернський комітет з поселення в полтавсь-
кій губернії іноземних суконних фабрикантів, м. полтава полтавської 
губернії/Інструкції для іноземних фабрикантів, прибутково-видаткові книги, 
породинний список костянтиноградських фабрикантів, відомості про виді-
лення їм землі на околицях м. Кременчука, про заготівлю вовни, постачання 
сукна/1805–1867 рр./369 спр.

307/ф. 347/Комісія, заснована для перевірки рахунків полтавського 
приказа громадського опікування, м. полтава полтавської губернії/Жур-
нали, прибутково-видаткові книги, звіти/1837–1841 рр./35 спр.

308/ф. 348/Комітет, заснований в м. полтаві для складання кошто-
рису про земські повинності, м. полтава полтавської губернії/Табель про 
населення заштатного міста Глинська Роменського повіту полтавської 
губернії/1818 р./1 спр.

309/ф. 349/Костянтиноградський повітовий справник, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/Циркуляри полтавського губернського прав-
ління, листування, судові справи, відомості про епідемії/1876–1917 рр./
9 спр.

310/ф. 350/Кобеляцький повітовий справник, м. Кобеляки полтавсь-
кої губернії/Циркуляри Департаменту поліції і полтавського губернського 
правління/1917 р./1 спр.

311/ф. 354/зіньківська міська поліція, м. зіньків полтавської губер-
нії/прибутково-видаткові книги, судові справи/1828, 1856–1857 рр./2 спр.

312/ф. 355 Щербанівське волосне правління, с. Щербані полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/подвірний опис державних селян/1859 р./
1 спр.

313/ф. 356/супрунівська допоміжна ощадна каса, с. супрунівка 
полтавського повіту полтавської губернії/Книги особових рахунків 
позичальників/1907, 1911, 1912 рр./4 спр.

314/ф. 357/Диканська волосна допоміжна ощадна каса, с. Диканька 
полтавського повіту полтавської губернії/Розписки про позови/1911–
1917 рр./1 спр.

315/ф. 358/зіньківська ощадно-позичкова каса, м. зіньків полтавської 
губернії/Книги особових рахунків, книги головні, заяви вкладників, річний 
звіт/1885, 1890, 1891, 1893–1895, 1900, 1902–1904, 1906–1920 рр./52 спр.

316/ф. 359/Велико-павлівська допоміжна каса, с. Велика павлівка 
зіньківського повіту полтавської губернії/Касова книга/1903 р./1 спр.
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317/ф. 360/Братешківський волосний суд, с. Братешки полтавського 
повіту полтавської губернії/судова справа/1897 р./1 спр.

318/ф. 361/зіньківський волосний суд, м. зіньків полтавської губер-
нії/протоколи засідань/1913 р./1 спр.

319/ф. 362/полтавський губернський комітет у справах дрібного кре-
диту, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, звіти, протоколи, поста-
нови допоміжних ощадкас, листування/1904–1916 рр./355 спр.

320/ф. 363/7-й округ полтавського губернського акцизного управ-
ління/Циркуляри полтавського губернського акцизного управління, книга 
головна, прибутково-видаткові книги/1864–1882 рр./22 спр.

321/ф. 364/10-й округ полтавського губернського акцизного управ-
ління/Циркуляри, бухгалтерські книги, книги виданих патентів/1863–
1865 рр./11 спр.

322/ф. 365/полтавський губернський комітет про нагляд за роздріб-
ною торгівлею гарячих напоїв, м. полтава полтавської губернії/Розгляд 
скарг і рапортів, матеріали перевірок, відомості про прийом та звільнення 
службовців, ціни на напої/1842–1851 рр./57 спр.

323/ф. 366/полтавська агенція Московського страхового від пожеж 
товариства, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри Московського 
страхового від пожеж товариства, звіти та плани, касові книги/1884–
1917 рр./22 спр.

324/ф. 367/полтавська агенція страхового товариства міського майна, 
м. полтава полтавської губернії/Книга страхування будівель міського 
майна/1916 р./1 спр.

325/ф. 368/полтавське товариство взаємного страхування, м. полтава 
полтавської губернії/звіт управління полтавського товариства взаємного 
страхування, документи про оформлення страхування майна/1896, 1900, 
1905–1907 рр./48 спр.

326/ф. 369 полтавський губернський статистичний комітет, м. пол-
тава полтавської губернії/Циркуляри, клірові та статистичні відомості, 
подвірні описи, прибутково-видаткові книги, книги метричних запи-
сів/1842–1916 рр./629 спр.

327/ф. 371/Інспектор лікувальних закладів Київського військового 
округу капітан Аглаїмов, м. полтава полтавської губернії/Накази і циркуляри 
головного інспектора лікувальних закладів Київського військового округу, 
списки персоналу полтавського шпиталю Червоного Хреста, відомості 
про наявність хворих і поранених воїнів, нагородні списки/1915–1916 рр./
2 спр.

328/ф. 372/полтавський губернський віспяний комітет, м. полтава 
полтавської губернії/постанови про щеплення, заснування губернських і 
повітових комітетів зі щеплення, щорічні відомості про щеплення, журнали 
губернського віспяного комітету, листування/1811–1858 рр./184 спр.

329/ф. 373/полтавський губернський комітет громадського здоров’я, 
м. полтава полтавської губернії/Журнали засідань, відомості про хвороби 
великої рогатої худоби/1852–1859 рр./52 спр.

330/ф. 374/полтавський губернський комітет боротьби з холерою, 
м. полтава полтавської губернії/Розпорядження на витрату коштів для 
боротьби з холерою, прибутково-видаткова книга/1847–1850 рр./14 спр.
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331/ф. 375/полтавське окружне управління державного майна, 
м. полтава полтавської губернії/Розпорядження, звіти, прибутково-
видаткові книги, відомості про продаж лісоматеріалів/1844–1862 рр./
13 спр.

332/ф. 376/полтавська палата державного майна, м. полтава пол-
тавської губернії/Рапорти повітових судів, здавальні відомості, документи 
господарського відділу/1824–1866 рр./420 спр.

333/ф. 377/любимівське товариство домогосподарів, с. любимівка 
Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Книга постанов сходу 
любимівського товариства/1907–1916 рр./1 спр.

334/ф. 380/Кобеляцьке повітове дворянське депутатське зібрання, 
м. Кобеляки полтавської губернії/Циркуляри, формулярні списки, свідоцтва, 
списки козаків, які служили у дворянському ополченні, прибутково-
видаткові книги/1811–1841 рр./12 спр.

335/ф. 381/Костянтиноградське повітове дворянське депутатське 
зібрання, м. Костянтиноград полтавської губернії/листування про облік 
земельних ділянок, стягнення губернського приватного збору/1881–1903 рр./
5 спр.

336/ф. 382/полтавська дворянська опіка, м. полтава полтавської 
губернії/Журнали засідань, опікунські справи/1784–1859 рр./379 спр.

337/ф. 383/Кобеляцька дворянська опіка, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Укази полтавського губернського правління, опікунські спра-
ви/1828, 1830, 1847, 1848 рр./5 спр.

338/ф. 384/Костянтиноградська дворянська опіка, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Журнали, опікунські справи/1788–1866 рр./97 спр.

339/ф. 385/Гадяцька дворянська опіка, м. Гадяч полтавської губернії/
Журнали засідань/1831 р./1 спр.

340/ф. 386/Дворянська каса взаємодопомоги, м. полтава полтавської 
губернії/справи про видачу позики дворянам/1900–1917 рр./462 спр.

341/ф. 387/Будинок опіки безпритульних дворян, м. полтава полтав-
ської губернії/прибутково-видаткові книги/1897–1917 рр./107 спр.

342/ф. 388/Будинок опіки безпритульних дворян, с. Рибці полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/Фінансові документи/1910–1911 рр./
11 спр.

343/ф. 389/полтавський будинок виховання бідних дворян, м. пол-
тава полтавської губернії/Формулярні списки, прибутково-видаткові 
книги/1804–1814, 1816–1834, 1836–1846 рр./162 спр.

344/ф. 390/полтавський дворянський пансіон-притулок, м. полтава 
полтавської губернії/плани і кошториси притулку, списки кандидатів на 
утримання та вихованців притулку, книга протоколів засідань виховательсь-
кої ради/1900–1916 рр./32 спр.

345/ф. 391/Управління начальника полтавського дворянського зем-
ського війська, м. полтава полтавської губернії/Довідки про суми на 
провіант і фураж, рапорти старшин, звітні відомості про видачу грошей 
і провіанту, списки службовців полтавського ополчення, прибутково-
видаткові книги/1812–1814 рр./27 спр.

346/ф. 392/полтавський дворянський земський лазарет для поранених 
воїнів при дворянському будинку, м. полтава полтавської губернії/Книги 
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запису поранених воїнів, прибутково-видаткові книги, господарські звіти, 
список книг бібліотеки лазарету/1914–1917 рр./13 спр.

347/ф. 393/пристав 1-ї частини м. полтава полтавської губернії/
Циркуляри, протоколи, листування про розшук поліцією осіб, їх 
списки/1907, 1908, 1917 рр./3 спр.

348/ф. 394/пристав 3-го стану Кобеляцького повіту полтавської гу-
бернії/Рапорти і копії циркулярів, таємне листування про розшук, про полі-
цейських чинів, епідемії/1903–1914 рр./6 спр.

349/ф. 395/Міський суддя 1-ї дільниці, м. полтава полтавської гу-
бернії/Кримінальні справи/1895–1910 рр./10 спр.

350/ф. 396/Міський суддя 2-ї дільниці, м. полтава полтавської гу-
бернії/Цивільні і кримінальні судові справи/1891–1910 рр./43 спр.

351/ф. 397/Міський суддя 3-ї дільниці, м. полтава полтавської гу-
бернії/Кримінальні і цивільні судові справи/1894–1909 рр./35 спр.

352/ф. 398/Міський суддя, м. Костянтиноград полтавської губернії/
судові кримінальні справи/1899–1913 рр./24 спр.

353/ф. 399/Мировий суддя 4-ї дільниці Гадяцького судово-мирового 
округу полтавської губернії/Цивільна судова справа/1889 р./1 спр.

354/ф. 400/Кобеляцький з’їзд мирових суддів, м. Кобеляки полтавсь-
кої губернії/судові справи/1869–1890 рр./5 спр.

355/ф. 401/Костянтиноградський з’їзд мирових суддів, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/судові справи, відомості про службовців/1869–
1916 рр./11 спр.

356/ф. 402/Мировий посередник 2-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту полтавської губернії/Відомості про стан пожежних інструментів у 
волостях/1870 р./1 спр.

357/ф. 403/Мировий посередник 3-ї дільниці Костянтиноградського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри полтавського губернського у 
селянських справах присутствія/1861 р./1 спр.

358/ф. 404/з’їзд мирових посередників Костянтиноградського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань/1861, 1865 рр./2 спр.

359/ф. 405/Костянтиноградський повітовий з’їзд мирових суддів, 
м. Костянтиноград полтавської губернії/Кримінальні судові справи, адмі-
ністративні справи про виділення та закріплення землі/1884, 1897, 1898, 
1901, 1908–1910, 1912, 1913 рр./55 спр.

360/ф. 406/полтавський повітовий з’їзд мирових суддів, м.  полтава 
полтавської губернії/Адміністративні, судові цивільні та кримінальні 
справи/1891–1906 рр./188 спр.

361/ф. 407/Гадяцький повітовий з’їзд мирових суддів, м. Гадяч 
полтавської губернії/судова справа/1912–1916 рр./1 спр.

362/ф. 408/полтавський губернський архітектор, м. полтава пол-
тавської губернії/листування з питань будівництва/1818–1843 рр./479 спр.

363/ф. 409/полтавський губернський тимчасовий комітет з введення 
в дію положення про земські установи, м. полтава полтавської губернії/
положення про земські установи в повітах/1864 р./13 спр.

364/ф. 410/полтавське губернське правління сільського будівництва, 
м. полтава полтавської губернії/листування про сільське будівництво/1916–
1917 рр./14 спр.
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365/ф. 411/полтавська губернська комісія народного продовольства, 
м. полтава  полтавської губернії/Журнали засідань, звіти, документи по-
вітових комісій, відомості про неврожай 1833 р., допомогу голодуючим, 
запаси хліба, ціни на продовольство, прийом та просування по службі 
чиновників/1822–1868 рр./624 спр.

366/ф. 412/Кобеляцька повітова комісія народного продовольства, 
м. Кобеляки полтавської губернії/список військових поселенців і ко-
заків Китайгородської волості, додатковий список про військові повин-
ності/1833–1834 рр./3 спр.

367/ф. 413/Комісія продовольчих крамниць полтавської губернії, 
м. полтава полтавської губернії/Квитанції з хлібної операції поміщиць-
ких селян полтавської губернії/1846, 1847 рр./15 спр.

368/ф. 414/полтавський губернський продовольчий комітет, м. пол-
тава полтавської  губернії/Журнал засідань особливої наради/1914–1915 рр./
1 спр.

369/ф. 415/полтавський губернський комітет кіннозаводства, 
м. полтава полтавської  губернії/Журнали засідань, звіти про стан земсь-
кої стайні та кіннозаводства у губернії/1843–1855 рр./330 спр.

370/ф. 416/Редакція журналів “Вестник южно-русского животновод-
ства” і “союз покровительства животных”, м. полтава полтавської губер-
нії/Оригінали статей, листування з передплатниками і редакціями, список 
книг і журналів бібліотеки редакції/1907–1911 рр./77 спр.

371/ф. 418/полтавський губернський комітет опікування народної 
тверезості, м. полтава полтавської губернії/звіти, відомості про просвітні 
будинки/1897–1916 рр./33 спр.

372/ф. 419/полтавське товариство опікування про бідних, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи засідань, журнали, книга запису членів 
товариства, звіти, акти, пояснювальні записки і листування/1881–1917 рр./
13 спр.

373/ф. 420/полтавський міський ломбард, м. полтава полтавської 
губернії/Відомості про збори/1914–1915 рр./1 спр.

374/ф. 421/полтавський розпорядчий комітет, м. полтава полтав-
ської губернії/Рапорти/1903–1917 рр./7 спр.

375/ф. 422/Костянтиноградське громадське спрощене управління, 
м. Костянтиноград полтавської губернії/Довідник цін, розпорядження 
полтавського губернського правління, книги про оброчні статті, записи 
доручень з торговельних справ, прибутково-видаткові документи/1865, 
1867–1872,1876, 1905, 1917 рр./36 спр.

376/ф. 423/Костянтиноградська повітова квартирна комісія, м. Кос-
тянтиноград полтавської губернії/прибутково-видаткова книга, листування 
про розквартирування військових частин/1858, 1865–1872 рр./13 спр.

377/ф. 424/Комітет, заснований в м. Гадяч на випадок пожеж, 
м. Гадяч полтавської губернії/Відомості про видачу позик, допомоги 
постраждалим від пожежі/1850–1851 рр./39 спр.

378/ф. 425/Комітет з улаштування народних читань в м. полтаві, 
м. полтава полтавської губернії/прохання про влаштування народних 
читань у м. полтаві/1893 р./1 спр.
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379/ф. 426/полтавська губернська вчена архівна комісія, м. полтава 
полтавської губернії/список членів комісії, протоколи засідань, анкети 
на волосні архіви, книги обліку сплати членських внесків, різні наукові 
матеріали/1903–1916 рр./8 спр.

380/ф. 427/Кобеляцька повітова училищна рада, м. Кобеляки 
полтавської губернії/списки учнів народних училищ повіту, метрики, 
посвідчення, реєстр вихідних паперів/ 1902 р./1 спр.

381/ф. 428/полтавське благодійне товариство допомоги учням, 
м. полтава полтавської губернії/списки членів товариства, прохання про 
видачу допомоги, вибірки зі звітів/1882–1916 рр./7 спр.

382/ф. 429/полтавське училище для дітей канцелярських службов-
ців, м. полтава полтавської губернії/статут училища, журнал опікунсь-
кої ради, прибутково-видаткові журнали/1851, 1856, 1859–1861 рр./17 спр.

383/ф. 431/полтавська 2-га (дворянська) чоловіча гімназія, м. пол-
тава полтавської губернії/Циркуляри, звіти, класні журнали, відомості 
про успішність, списки вибувших з гімназії, відомості про нагородження 
учнів медалями, формулярні списки, листування/1906–1913, 1915–1919 рр./
55 спр.

384/ф. 433/полтавська приватна жіноча гімназія Н. А. старицької, 
м. полтава полтавської губернії/Книги оцінок, відомості випускних іспитів, 
атестати та свідоцтва/1908–1919 рр./18 спр.

385/ф. 434/ полтавська приватна жіноча гімназія Вахніної, м. пол-
тава полтавської губернії/списки учениць, викладачів, класні журнали, 
відомості з особового складу/1902–1920 рр./78 спр.

386/ф. 435/полтавське єпархіальне жіноче училище, м. полтава пол-
тавської губернії/Класні журнали, бухгалтерські звіти, атестати, прохання, 
списки учениць, формулярні списки, кошторис/1868–1919 рр./95 спр.

387/ф. 436/полтавська зразкова однокласна жіноча церковно-при-
ходська школа при полтавському єпархіальному жіночому училищі, 
м. полтава полтавської губернії/Копії свідоцтв про закінчення школи/
1912 р./1 спр.

388/ф. 437/полтавська художньо-реміснича школа імені с. с. Хру-
льова, м. полтава полтавської губернії/звіти школи, особові документи 
учениць/1912–1913 рр./15 спр.

389/ф. 438/полтавське земське ремісниче училище, м. полтава пол-
тавської губернії/Циркуляри, протоколи ради училища, кошторис майна, 
касова книга, відомості про успішність, особові справи викладачів і 
службовців, класні журнали, списки вихованців/1877–1920 рр./243 спр.

390/ф. 439/полтавська земська фельдшерська школа, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри, журнали успішності, постанови педради, 
особові справи учнів, списки учнів та випускників/1872–1874, 1876, 1879, 
1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1890, 1893–1897, 1918, 1919 рр./87 спр.

391/ф. 440/полтавська Олександро-Миколаївська церковно-вчитель-
ська школа, м. полтава полтавської губернії, Шведська могила/Класні 
журнали, прибутково-видаткові книги/1901, 1905, 1907–1914 рр./6 спр.

392/ф. 442/Костянтиноградська міська жіноча гімназія, м. Костянти-
ноград полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи опіку-
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вальної та педагогічної ради, звіти, класні журнали, списки учнів, особові 
справи викладачів, листування/1906–1919 рр./308 спр.

393/ф. 443/Костянтиноградські трирічні педагогічні курси при ви-
щому начальному  училищі, м. Костянтиноград полтавської губернії/прото-
коли педради, інструкції, навчальні плани, книги обліку абітурієнтів/1912–
1921 рр./5 спр.

394/ф. 444/Інспектор народних училищ 11-го району Кобеляцького 
повіту полтавської губернії/Відомість про огляд училищ, кількість учнів 
у початкових училищах, розподіл за статю та віросповіданням/1906–
1914 рр./6 спр.

395/ф. 446/Інспектор народних училищ полтавської губернії, м. пол-
тава полтавської губернії/Кошторис витрат, матеріали обстежень учи-
лищ/1869–1874 рр./35 спр.

396/ф. 447/Інспектор народних училищ 15-го району зіньківського 
повіту полтавської губернії/прохання про надання роботи вчителям/
1913 р./1 спр.

397/ф. 448/Інспектор народних училищ 16-го району полтавської 
губернії/Фінансові звіти училищ/1916 р./1 спр.

398/ф. 450/Інспектор народних училищ 12-го району Гадяцкого повіту 
полтавської губернії/звіти народних училищ Гадяцького повіту/1913 р./
1 спр.

399/ф. 451/Інспектор народних училищ 4-го району Костянтиноград-
ського повіту полтавської губернії/Відомості про народні училища, 
призначення і звільнення викладачів/1874–1910 рр./63 спр.

400/ф. 452/Комітет товариства допомоги полтавській єпархії, 
м. полтава полтавської губернії/прохання про надання допомоги/1882–
1915 рр./1 спр.

401/ф. 453/полтавський єпархіальний комітет у справах біженців, 
м. полтава полтавської губернії/Рапорти та журнали засідань, листування 
про допомогу біженцям, бухгалтерські документи/1915–1917 рр./9 спр.

402/ф. 454/полтавська Малоросійська колегія/Копії купчих, кошто-
рис видатків, рапорти підрахункових комісій/1767–1781 рр./3 спр.

403/ф. 455/золотоніський підкоморський суд, м. золотоноша пол-
тавської губернії/судова справа/1827 р./1 спр.

404/ф. 456/золотоніський повітовий межовий суд, м. золотоноша 
полтавської губернії/судова справа/1786 р./1 спр.

405/ф. 458/Хорольське повітове поліцейське управління, м. Хорол 
полтавської губернії/судова справа/1856 р./1 спр.

406/ф. 459/сухорабівське сільське правління, с. сухорабівка Хороль-
ського повіту полтавської губернії/Ревізькі реєстри, списки селян, метричні 
виписки, листування/1861–1862, 1865–1880, 1886, 1887, 1889, 1890, 1894–
1911, 1913–1917 рр./66 спр.

407/ф. 460/Устивицьке сільськогосподарське товариство, с. Усти-
виця Миргородського повіту полтавської губернії/список засновників і 
членів правління, журнал загальних зборів, листування/1905 р./1 спр.

408/ф. 461/золотоніське повітове дворянське депутатське зібрання, 
м. золотоноша  полтавської губернії/Відомості про відчуження земель для 
будівництва шляхів/1905–1906 рр./30 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

���

409/ф. 462/Роменська дворянська опіка, м. Ромни полтавської губер-
нії/Опікунські справи/1816–1817 рр./2 спр.

410/ф. 463/золотоніська дворянська опіка, м. золотоноша полтавсь-
кої губернії/Настільні реєстри/1857–1858 рр./3 спр.

411/ф. 465/пристав 3-го стану Роменського повіту полтавської гу-
бернії/Циркуляри департаменту поліції/1912–1913 рр./1 спр.

412/ф. 466/пристав 4-го стану Роменського повіту полтавської гу-
бернії/слідча справа/1917 р./1 спр.

413/ф. 467/пристав 2-го стану Роменського повіту полтавської губер-
нії/слідчі справи/1911–1913 рр./5 спр.

414/ф. 468/Миргородський міський суд, м. Миргород полтавської 
губернії/Журнали засідань/1779 р./1 спр.

415/ф. 469/Роменський з’їзд мирових суддів Роменського судово-
мирового округу, м. Ромни полтавської губернії/Відомості про службовців 
мирового з’їзду та мирових установ, формулярні cписки/1869–1889, 
1915 рр./17 спр.

416/ф. 470/Кременчуцький повітовий з’їзд, м. Кременчук полтавсь-
кої губернії/судові справи/1908–1914 рр./2 спр.

417/ф. 471/Конкурсне управління, засноване у справах неспромож-
ного боржника купця Хайкінсона, м. Кременчук полтавської губернії/
листування про неспроможність/1913–1914 рр./3 спр.

418/ф. 472/Конкурсне управління, засноване у справах неспромож-
них боржників купців Жизневського і Рубінчика/Книга постанов/1907 р./
1 спр.

419/ф. 473/Конкурсне управління, засноване у справах неспромож-
ного боржника купця Глущенка, м. полтава полтавської губернії/Касова 
книга, виписки боргів фактури на товар, книги для продажу товарів, 
листування/1867–1877 рр./647 спр.

420/ф. 474/Конкурсне управління у справах неспроможних боржни-
ків померлих князів Михайла і Віри Долгорукових/листування про 
неспроможність/1850–1876 рр./18 спр.

421/ф. 475/Конкурсне управління у справах неспроможного борж-
ника купця М. Н. Корякіна, м. полтава полтавської губернії/протоколи 
зборів кредиторів/1909 р./3 спр.

422/ф. 476/Конкурсне управління у справах неспроможних купців 
соколових, м. Кременчук полтавської губернії/Додатки до звіту колиш-
нього опікуна майном купців соколових про витрати/1867 р./3 спр.

423/ф. 477/Конкурсне управління у справах неспроможного борж-
ника купця паульсона, м. полтава полтавської губернії/постанови управ-
ління, листування/1874–1878 рр./2 спр.

424/ф. 478/Уповноважений міністерства землеробства з закупівлі 
сіна в золотоніському повіті полтавської губернії/листування про заго-
тівлю сіна/1916–1917 рр./1 спр.

425/ф. 479/Маклер міста Ромен полтавської губернії Д. запорож-
ченко/Книги запису контрактів, умов і договорів, позикових листів, 
векселів/1856–1861 рр./4 спр.
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426/ф. 480/переяславська духовна консисторія, м.  переяслав полтав-
ської губернії/промеморії переяславської полкової канцелярії, рапорти і 
доповіді священиків про шлюби, народження та хрещення, грошові звіти 
священиків, відомості про прийом та звільнення учнів семінарії/1739–1798, 
1800–1804 рр./1619 спр.

427/ф. 481/полтавська провінційна канцелярія, м. полтава полтав-
ської губернії/Рапорти про продаж дворових, дворів, нерухомого майна, 
журнали/1776, 1778, 1784 рр./1153 спр.

428/ф. 482/Миргородський підкоморський суд, м. Миргород полтав-
ської губернії/плани земель маєтків поміщиків та земельних ділянок селян/
1808 р./9 спр.

429/ф. 483/Роменський повітовий межовий суд, м. Ромни полтав-
ської губернії/протоколи засідань, постанови, плани роздільниці земле-
володіння/1834–1858 рр./30 спр.

430/ф. 484/лохвицький повітовий межовий суд, м. лохвиця пол-
тавської губернії/Укази губернського правління, листування, формулярні 
списки службовців/1817–1841 рр./12 спр.

431/ф. 485/Миргородський повітовий межовий суд, м. Миргород 
полтавської губернії/Формулярні списки, книга протоколів, судові справи 
про землеволодіння/1828–1861 рр./21 спр.

432/ф. 486/золотоніський земський справник, м. золотоноша пол-
тавської губернії/Відзив управляючого економією поміщика Г. В. Нечаєва/
1851 р./1 спр.

433/ф. 487/Роменська реміснича управа, м. Ромни полтавської губер-
нії/скарги, протоколи, постанови, договори різних цехів, прибутково-
видаткові книги, списки майстрів та їх родин/1867–1895 рр./25 спр.

434/ф. 488/з’їзд мирових суддів Миргородського судово-мирового 
округу, м. Миргород полтавської губернії/Формулярні списки/1869–
1890 рр./72 спр.

435/ф. 489/Кременчуцький з’їзд мирових суддів, м. Кременчук 
полтавської губернії/Цивільні справи, карні справи, списки службов-
ців/1888–1890 рр./41 спр.

436/ф. 490/з’їзд мирових суддів Хорольського судово-мирового 
округу, м. Хорол полтавської губернії/судові справи/1869, 1871, 1875, 1876, 
1880, 1881, 1885–1888, 1916 рр./17 спр.

437/ф. 491/Михайлівська церква, с. лукаші переяславського повіту 
полтавської губернії/Книга опису церковного майна/1827–1850 рр./1 спр.

438/ф. 492/Троїцька церква, с. Усівка переяславського повіту пол-
тавської губернії/Книга церковного майна/1777 р./1 спр.

439/ф. 493/покровська церква, с. Глибоке переяславського повіту 
полтавської губернії/Метрична книга, парафіяльна книга/1739–1799 рр./
2 спр.

440/ф. 494/Успенська церква, с. Горбані переяславського повіту 
полтавської губернії/прибутково-видаткова книга/1750–1792 рр./1 спр.

441/ф. 495/покровська церква, с. Нечипорівка пирятинського повіту 
полтавської губернії/Метрична книга/1733–1740 рр./1 спр.
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442/ф. 496/Миколаївська церква, с. Рогозів переяславського повіту 
полтавської губернії/прибутково-видаткові, парафіяльна, метрична та 
сповідальна книги/1740–1828 рр./5 спр.

443/ф. 497/преображенська церква, с. заочевське Олексопільського 
повіту Катеринославської губернії/сповідальна книга/1788–1809 рр./1 спр.

444/ф. 498/преображенська церква, с. попівка Хорольського повіту 
полтавської губернії/Укази імператорів, архієпископів/1727–1737 рр./1 спр.

445/ф. 499/Катерининська провінційна канцелярія/Відомості про 
штати, продаж дворових, дворів, книга нерухомості/1778–1783 рр./15 спр.

446/ф. 500/Роменське міське з квартирного податку присутствіє, 
м. Ромни полтавської губернії/Копії журналів засідань, заяви домовлас-
ників/1899 р./1 спр.

447/ф. 501/полтавський губернський інспектор суконних фабрик, 
м. полтава полтавської губернії/звіти про фабрики у полтавській губер-
нії, про прийом, звільнення та поселення суконників, звіти суконної 
фабрики/1811–1812 рр./382 спр.

448/ф. 502/Кременчуцька училищна ткацька фабрика, м. Кременчук 
полтавської губернії/Відомості про особовий склад, прибутково-видаткові 
документи/1809–1817 рр./253 спр.

449/ф. 503/зіньківський міський громадський банк, м. зіньків зінь-
ківського повіту полтавської губернії/звіт, список членів банку, облік век-
селів, заяви про видачу позики/1911, 1915–1918 рр./8 спр.

450/ф. 505/полтавський міщанський становий староста, м. полтава 
полтавської губернії/Ревізька сказка міщан-євреїв м. полтава, заяви міщан 
про прийом та виключення з міщанського товариства/1868–1912 рр./
274 спр.

451/ф. 506/судовий пристав лубенського окружного суду по переяс-
лавському повіту полтавської губернії/позовні справи/1881–1889 рр./
2 спр.

452/ф. 507/полтавський міський сирітський суд, м. полтава полтав-
ської губернії/Книги запису указів, вхідних і вихідних паперів, опікунські 
справи, листування/1784–1920 рр./1963 спр.

453/ф. 508/полтавський ярмарковий комітет, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Оголошення і прохання купців до ярмаркового комітету, 
прибутково-видаткові книги, листування, звіти комітету/1852–1872 рр./
58 спр.

454/ф. 509/пенсійна каса при полтавській губернській земській 
управі, м. полтава полтавської губернії/Особові справи пенсіонерів по 
повітах, листування, бухгалтерські документи/1902–1918 рр./4988 спр.

455/ф. 510/полтавська єпархіальна місіонерська рада, м. полтава 
полтавської губернії/звіти священиків полтавської єпархії, відомості про 
добровільні пожертви/1909–1917 рр./28 спр.

456/ф. 511/Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтино-
град полтавської губернії/Відомості і укази про священнослужителів, 
розбір скарг і проступків пономарів і парафіян, відомості про будівництво і 
ремонт церков/1778–1817 рр./235 спр.
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457/ф. 513/полтавське духовне правління, м. полтава полтавської 
гу бернії/Рапорти священиків, генеральні відомості церковних прибутків, 
скарги і прохання, екстракти із сповідальних розписів/1760–1849 рр./
1249 спр.

458/ф. 514/зіньківське духовне правління, м. зіньків полтавської 
губернії/Журнали духовного правління, відомості про стан церков у повіті, 
послужні списки служителів, прибуткові книги/1798–1847 рр./171 спр.

459/ф. 515/Троїцька церква, с. Яреськи Миргородського повіту пол-
тавської губернії/Метрична книга, книга запису пожертв, клірові відо-
мості/1765–1835 рр./4 спр.

460/ф. 516/полтавське губернське попечительство дитячих притулків, 
м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, прохання, прибутково-видаткові 
книги, звіти, журнали постанов/1852–1918 рр./111 спр.

461/ф. 517/Костянтиноградська управа благочинія, м. Костянтино-
град полтавської губернії/Журнали вихідних паперів, відомості про при-
йом службовців, видачу зарплатні/1786–1793 рр./5 спр.

462/ф. 518/полтавський гродський суд, м. полтава полтавської гу-
бернії/судова карна справа/1778 р./1 спр.

463/ф. 519/переяславське духовне правління, м. переяслав полтав-
ської губернії/протоколи духовного правління, судові справи священ-
нослужителів/1786, 1791–1794, 1796–1799 рр./29 спр.

464/ф. 520/Емеритальна каса духівництва полтавської єпархії, 
м. полтава полтавської губернії/Журнали засідань, статут каси, при-
бутково-видаткові книги пенсій та допомоги духівництву/1893, 1895, 1897, 
1900, 1904, 1907, 1908, 1914–1918 рр./17 спр.

465/ф. 521/Кобеляцький повітовий з’їзд, адміністративне присутствіє, 
м. Кобеляки полтавської губернії/списки родин нижніх чинів/1917–
1918 рр./7 спр.

466/ф. 522/полтавська опіка про бідних духовного звання, м. полтава 
полтавської губернії/Журнали засідань, звіти про ревізію опіки, касові 
звіти/1827–1907 рр./55 спр.

467/ф. 523/полтавське єпархіальне святомакарівське братство, 
м. полтава полтавської губернії/Річні звіти, журнали засідань, листу-
вання, книга запису членів братства, статути братств різних церков 
губернії, прибутково-видаткові книги/1891–1918 рр./106 спр.

468/ф. 524/Козельщинське духовне правління, с. Козельщина Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/справа про священика В. піскор-
ського/1799 р./1 спр.

469/ф. 525/Решетилівське духовне правління, м. Решетилівка пол-
тавського повіту полтавської губернії/Копія справи про викрадення цер-
ковних грошей/1775 р./1 спр.

470/ф. 526/Кобеляцьке духовне правління, м. Кобеляки полтавської 
губернії/справи про розгляд скарг і провин священнослужителів і пара-
фіян, про відкриття полтавської духовної семінарії/1778–1865 рр./13 спр.

471/ф. 527/Кременчуцьке духовне правління, м. Кременчук полтав-
ської губернії/Розбір рапортів священнослужителів, метричні книги/1799–
1845 рр./14 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

��0

472/ф. 528/з’їзд мирових суддів зіньківського судово-мирового округу, 
м. зіньків полтавської губернії/судова справа/1895–1910 рр./1 спр.

473/ф. 529/Куликово-Хутірське поштово-телеграфне відділення Ко-
беляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри поштово-телеграфного 
округу/1846 р./1 спр.

474/ф. 530/Ганебнівська поштово-телеграфна філія, с. Ганебне Кос-
тянтиноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри Катеринослав-
ської поштово-телеграфної округи/1911–1917 рр./3 спр.

475/ф. 533/Братство законовчителів та педагогів м. полтави і пол-
тавської губернії пам’яті Іоанна сергієва (Кронштадтського), м. полтава 
полтавської губернії/Журнал зібрань, список членів, статут братства/1913–
1914 рр./1 спр.

476/ф. 534/попечительство при Введенській церкві полтавського 
єпархіального жіночого училища про храм та про нужденних вихованок 
училища, м. полтава полтавської губернії/статут попечительства, акти 
загальних зборів, звіти, листування/1911–1912 рр./1 спр.

477/ф. 536/Нотаріус В. Г. Чоботарьов, м. Кременчук полтавської гу-
бернії/Актові книги/1911–1914 рр./1 спр.

478/ф. 538/полтавське губернське у земських та міських справах 
присутствіє, м. полтава полтавської губернії/Журнали, відомості про 
роботу земської управи, вибори гласних, скликання губернських земських 
зборів, справи про розгляд скарг, клопотань, прохань/1872, 1878–1883, 1886, 
1891–1916 рр./1224 спр.

479/ф. 541/полтавська губернська будівельна і шляхова комісія, 
м. полтава полтавської губернії/плани, креслення, прибутково-видаткові 
книги, листування про будівництво і ремонт будівель, шляхів, мостів, 
купівлю будівельних матеріалів, звіти будівельної експедиції, кошториси 
ремонтних робіт/1802–1865 рр./5912 спр.

480/ф. 542/полтавський дворянський земельний банк, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, листування, кошториси, 
бухгалтерські звіти, адресна книга позичальників, відомості про особовий 
склад банку/1885–1919 рр./4238 спр.

481/ф. 544/полтавська губернська креслярня, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Формулярні списки, наряди, списки особового складу, 
листування з губернською землевпорядчою комісію, звіти/1802–1918 рр./
11186 спр.

482/ф. 546/Наглядач акцизних зборів 1-го округа полтавської гу-
бернії, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри міністра фінансів, 
звіти про штатні прибутки, продаж вина, списки контролерів та нагля-
дачів, особові справи торговців винних складів/1862–1920 рр./1328 спр.

483/ф. 548/Роменський городовий магістрат, м. Ромни полтавської 
губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, по-
зовні cправи/1782–1866 рр./166 спр.

484/ф. 549/Миргородський городовий магістрат, м. Миргород пол-
тавської губернії/Книга запису листів та інших паперів/1796 р./1 спр.

485/ф. 550/Голтвянський городовий магістрат, м. Голтва полтав-
ської губернії/Журнал запису указів, вироків, рішень магістрату/1786 р./
1 спр.
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486/ф. 551/прилуцький магістрат, м. прилуки полтавської губернії/
Накази, кріпосні книги/1790–1802 рр./10 спр.

487/ф. 553/Градизький городовий магістрат, м. Градизьк полтавсь-
кої губернії/Журнали засідань/1794–1802 рр./5 спр.

488/ф. 554/Хорольська городова ратуша, м. Хорол полтавської гу-
бернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, позовні 
та судові справи, прибутково-видаткова книга, листування/1800–1801, 1804, 
1806–1807, 1813–1822, 1825–1836, 1841–1848, 1850–1858, 1860–1866 рр./
216 спр.

489/ф. 555/Крюківська городова ратуша, м. Крюків полтавської гу-
бернії/протоколи постанов, журнали засідань/1785–1817 рр./63 спр.

490/ф. 556/Градизька городова ратуша, м. Градизьк полтавської гу-
бернії/Журнали засідань, протоколи постанов, формулярні списки, позовні 
справи/1798–1866 рр./271 спр.

491/ф. 557/Глинська городова ратуша, м. Глинськ Кременчуцького 
повіту полтавської губернії/протоколи постанов, журнали засідань, 
прибутково-видаткові документи, позовні та судові справи, укази полтав-
ського губернського правління, Глинської міської ратуші, систематичний 
звіт ратуші/1820–1828, 1832–1842, 1846–1866 рр./172 спр.

492/ф. 559/золотоніська городова ратуша, м. золотоноша полтавської 
губернії/Карна справа/1835 р./1 спр.

493/ф. 560/Голтвянська городова ратуша, м. Голтва полтавської гу-
бернії/прохання про видачу купчої/1762 р./1 спр.

494/ф. 561/Роменський повітовий суд, м. Ромни полтавської губернії/
Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, прохання, скарги, 
купчі, списки канцелярських службовців/1783–1868 рр./222 спр.

495/ф. 562/Миргородський повітовий суд, м. Миргород полтавської 
губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, книги 
реєстрації посвідчень, прохань, листування/1782–1871 рр./104 спр.

496/ф. 565/переяславський повітовий суд, м. переяслав полтавської 
губернії/прохання про повернення землі, листування про борги померлих 
князів Долгорукових/1865–1867 рр./3 спр.

497/ф. 566/Глинський повітовий суд, м. Глинськ полтавської губер-
нії/Журнали засідань, судові справи/1788–1795 рр./11 спр.

498/ф. 568/Голтвянський повітовий суд, м. Голтва полтавської губер-
нії/Книги для запису купчих, скарги/1781–1782, 1787–1789 рр./6 спр.

499/ф. 570/пирятинський повітовий земський суд, м. пирятин пол-
тавської губернії/позовні справи/1813–1846 рр./2 спр.

500/ф. 571/Роменський повітовий земський суд, м. Ромни полтавської 
губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні справи, справи про 
введення у володіння маєтками/1782–1862 рр./227 спр.

501/ф. 572/Миргородський повітовий земський суд, м. Миргород 
полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позовні 
справи/1789–1829 рр./85 спр.

502/ф. 573/переяславський повітовий суд, м. переяслав полтавської 
губернії/Кримінальна справа/1845 р./1 спр.
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503/ф. 574/Кременчуцький повітовий земський суд, м. Кременчук 
полтавської губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, аукціонний 
зошит, формулярні списки службовців/1808–1872 рр./129 спр.

504/ф. 576/Хорольський повітовий земський суд, м. Хорол полтавсь-
кої губернії/Журнали засідань, протоколи постанов, позови/1787–1852 рр./
170 спр.

505/ф. 577/золотоніський нижній земський суд, м. золотоноша пол-
тавської губернії/судові справи/1803, 1832, 1845 рр./3 спр.

506/ф. 578/Хорольський нижній земський суд, м. Хорол полтавської 
губернії/Відомість про колодників, судові справи/1803–1851 рр./2 спр.

507/ф. 579/Роменський нижній земський суд, м. Ромни полтавської 
губернії/судові справи/1799, 1827 рр./2 спр.

508/ф. 580/Миргородський нижній земський суд, м. Миргород пол-
тавськой губернії/судова справа/1797 р./1 спр.

509/ф. 581/Роменський суд нижня розправа, м. Ромни полтавської 
губернії/позовні заяви і прохання/1787–1795 рр./40 спр.

510/ф. 582/Хорольський суд нижня розправа, м. Хорол полтавської 
губернії/протоколи постанов, журнали засідань, позовні справи/1786–
1797 рр./19 спр.

511/ф. 583/Глинський суд нижня розправа, м. Глинськ полтавської 
губернії/судова справа/1784 р./1 спр.

512/ф. 584/Кременчуцький суд нижня розправа, м. Кременчук пол-
тавської губернії/позовна справа/1783 р./1 спр.

513/ф. 585/Роменський підкоморський суд, м. Ромни полтавської гу-
бернії/Укази полтавського губернського правління, протоколи постанов, 
позовна справа/1789–1833 рр./48 спр.

514/ф. 586/лохвицький підкоморський суд, м. лохвиця полтавської 
губернії/Укази полтавського губернського правління, судові справи/1791–
1834 рр./21 спр.

515/ф. 587/Роменський повітовий стряпчий, м. Ромни полтавської 
губернії/Документи до прибутково-видаткових книг, формулярні спи-
ски/1837–1852 рр./56 спр.

516/ф. 588/Хорольське повітове казначейство, м. Хорол полтавської 
губернії/прибутковий журнал/1917 р./1 спр.

517/ф. 589/лохвицьке повітове казначейство, м. лохвиця полтавської 
губернії/зведені касові журнали, податкові аркуші міських обивателів/1915–
1918 рр./32 спр.

518/ф. 593/лубенська міська дума, м. лубни полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги/1803, 1805, 1807, 1810 рр./8 спр.

519/ф. 594/переяславська міська дума, м. переяслав полтавської 
губернії/прибутково-видаткові книги, матеріали про утримання міської 
лікарні/1805, 1807, 1809,1810, 1829–1842, 1845–1848 рр./35 спр.

520/ф. 595/пирятинська міська дума, м. пирятин полтавської губер-
нії/Книги запису цивільних арештантів, прибутково-видаткові книги/1801, 
1805–1822, 1829–1845 рр./66 спр.

521/ф. 596/прилуцька міська дума, м. прилуки полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги, додатки до звіту/1805–1808, 1810,1829 рр./10 спр.
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522/ф. 597/Хорольська міська дума, м. Хорол полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги/1805, 1807, 1809, 1810 рр./7 спр.

523/ф. 598/золотоніська міська дума, м. золотоноша полтавської гу-
бернії/Книга запису хворих військовослужбовців, прибутково-видаткові 
книги/1805–1807, 1810, 1812, 1829–1842 рр./32 спр.

524/ф. 599/Роменська міська дума, м. Ромни полтавської губернії/
Копії журналів полтавського губернського правління, прибутково-видат-
кові книги/1803–1826 рр./14 спр.

525/ф. 600/Миргородська міська дума, м. Миргород полтавської 
губернії/прибутково-видаткові книги, міські звіти/1796, 1805–1836 рр./
25 спр.

526/ф. 601/Кременчуцька межова комісія, м. Кременчук полтавської 
губернії/Наряди, розпорядження, списки членів межової комісії/1877–
1884 рр./5 спр.

527/ф. 602/прилуцька межова комісія, м. прилуки полтавської гу-
бернії/Розпорядження, формулярний список/1861–1868 рр./13 спр.

528/ф. 603/лохвицька межова комісія, м. лохвиця полтавської гу-
бернії/Розпорядження, формулярні списки, відомості про розмежування 
земель повіту/1859–1882 рр./8 спр.

529/ф. 604/переяславська межова комісія, м. переяслав полтавської 
губернії/Бланки, розпорядження, ревізії, розмежування дач м. переяслава, 
книга прибутку/1862–1871 рр./16 спр.

530/ф. 605/переяславсько-золотоніська межова комісія, м. переяслав 
полтавської губернії/Документи з розмежування дач переяславського по-
віту, формулярні списки/1875 р./4 спр.

531/ф. 606/прилуцько-пирятинська межова комісія, м. прилуки 
полтавської губернії/Документи з розмежування дач/1859 р./17 спр.

532/ф. 607/Роменська межова комісія, м. Ромни полтавської губер-
нії/Відомості про розмежування земель Роменського повіту/1864 р./1 спр.

533/ф. 608/золотоніська міська управа, м. золотоноша полтавської 
губернії/Книга реєстрації промислових свідоцтв/1916 р./2 спр.

534/ф. 609/прилуцька повітова земська управа, м. прилуки полтав-
ської губернії/листування про постачання армії харчами/1916 р./18 спр.

535/ф. 611/Роменська повітова земська управа, м. Ромни полтавської 
губернії/ статистичні відомості, список шевців/1915–1919 рр./24 спр.

536/ф. 613/Хорольська повітова земська управа, м. Хорол полтавсь-
кої губернії/листування про заготівлю худоби і фуражу для армії/1916–
1918 рр./9 спр.

537/ф. 614/переяславська повітова земська управа, м. переяслав 
полтавської губернії/звіти про заготівлю худоби для армії, книги реє-
страції промислових та станових свідоцтв Войтівської та Баришівської 
волостей/1915–1918 рр./15 спр.

538/ф. 617/Роменська богадільня, м. Ромни полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги, книги реєстрації хворих/1805–1865 рр./
254 спр.

539/ф. 618/золотоніська міська лікарня, м. золотоноша полтавської 
губернії/прибутково-видаткові книги, книги реєстрації хворих/1865 р./
11 спр.
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540/ф. 619/лохвицька міська лікарня, м. лохвиця полтавської губер-
нії/Журнали приймальної палати, книги реєстрації хворих, прибутково-
видаткові книги/1809–1863 рр./101 спр.

541/ф. 620/Миргородська міська лікарня, м. Миргород полтавської 
губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1833–
1865 рр./58 спр.

542/ф. 621/переяславська міська лікарня, м. переяслав полтавської 
губернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1833–
1863 рр./35 спр.

543/ф. 622/пирятинська міська лікарня, м. пирятин полтавської гу-
бернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1822–1865 рр./
40 спр.

544/ф. 623/прилуцька міська лікарня, м. прилуки полтавської гу-
бернії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1829–
1865 рр./46 спр.

545/ф. 624/Хорольська міська лікарня, м. Хорол полтавської губер-
нії/Книги реєстрації хворих, прибутково-видаткові книги/1829–1865 рр./
61 спр.

546/ф. 625/Роменська повітова землевпорядна комісія, м. Ромни 
полтавської губернії/Кошторис будинку училища, листування про розділ 
землі/1862–1916 рр./3 спр.

547/ф. 626/Хорольська повітова землевпорядна комісія, м. Хорол 
полтавської губернії/Кріпосні документи селян с. Янівщина, листу-
вання/1907–1913 рр./9 спр.

548/ф. 627/лохвицька повітова землевпорядна комісія, м. лохвиця 
полтавської губернії/листування про розподіл землі земельних 
громад/1912–1915 рр./5 спр.

549/ф. 628/переяславська повітова землевпорядна комісія, м. пере-
яслав полтавської губернії/Журнали засідань, відомості про наділення 
земельних ділянок/1912 р./3 спр.

550/ф. 629/пирятинська повітова землевпорядна комісія, м. пирятин 
полтавської губернії/Циркуляри Головного управління землевпорядку-
вання та землеробства, постанови про розподіл землі/1912–1916 рр./6 спр.

551/ф. 630/прилуцька повітова землевпорядна комісія, м. прилуки 
полтавської губернії/Відомості про розподіл землі/1912–1915 рр./3 спр.

552/ф. 632/Кременчуцька повітова землевпорядна комісія, м. Кре-
менчук полтавської губернії/землевпорядні справи/1910–1917 рр./19 спр.

553/ф. 633/повітовий член полтавського окружного суду 2-ї дільниці 
Кременчуцького повіту, м. Кременчук полтавської губернії/Охоронні опи-
си майна/1892 р./1 спр.

554/ф. 634/повітовий член полтавського окружного суду 1-ї дільниці 
Кременчуцького повіту полтавської губернії/судові справи/1890–1895 рр./
3 спр.

555/ф. 635/повітовий член лубенського окружного суду по лубен-
ському повіту полтавської губернії/судова справа/1909 р./1 спр.

556/ф. 636/повітовий член полтавського окружного суду по Ромен-
ському повіту полтавської губернії/судова справа/1894 р./1 спр.
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557/ф. 637/повітовий член полтавського окружного суду по Хороль-
ському повіту полтавської губернії/судова справа/1906 р./1 спр.

558/ф. 638/Роменський городовий сирітський суд, м. Ромни полтав-
ської губернії/протоколи, формулярні списки/1846–1847 рр./2 спр.

559/ф. 639/Мировий суддя 11-ї дільниці лубенського судово-мирового 
округу полтавської губернії/судова справа/1917 р./1 спр.

560/ф. 640/Мировий суддя 13-ї дільниці Кременчуцького судово-
мирового округу полтавської губернії/судова справа/1917 р./1 спр.

561/ф. 641/Мировий суддя 6-ї дільниці Кременчуцького судово-
мирового округу полтавської губернії/судові справи/1890–1916 рр./3 спр.

562/ф. 642/Мировий суддя 11-ї дільниці Кременчуцького судово-
мирового округу полтавської губернії/судова справа/1900 р./1 спр.

563/ф. 643/Мировий суддя 12-ї дільниці Кременчуцького судово-
мирового округу полтавської губернії/судова справа/1914 р./1 спр.

564/ф. 644/Г. Н. Навроцький, почесний  мировий суддя  Роменського 
повіту полтавської губернії/Цивільна справа /1896 р./1 спр.

565/ф. 645/Хорольський нотаріус с. А. Добров, м. Хорол полтавської 
губернії/Актові книги/1893–1909 рр./36 спр.

566/ф. 646/Хорольський нотаріус А. Н. Жуковський, м. Хорол пол-
тавської губернії/Актові книги/1885–1917 рр./147 спр.

567/ф. 647/пирятинський нотаріус А. А. селецький, м. пирятин пол-
тавської губернії/Актові книги/1869–1872 рр./3 спр.

568/ф. 648/Хорольський нотаріус І. Х. Ігітханов, м. Хорол полтавсь-
кої губернії/Актові книги/ 1916–1919 рр./8 спр.

569/ф. 649/Кременчуцький нотаріус Ф. М. Осовський, м. Кременчук 
полтавської губернії/Актові книги/1915–1917 рр./39 спр.

570/ф. 650/Нотаріус в посаді м. Кременчука – Крюкові А. А. Козиць-
кий-Фідлер, м. Крюків Кременчуцького повіту полтавської губернії/Актові 
книги/1880–1892 рр./19 спр.

571/ф. 651/Миргородський нотаріус Я. А. зеленський-Безручко, м. Мир-
город  полтавської губернії/Актові справи/1871–1895 рр./33 спр.

572/ф. 652/Миргородський нотаріус п. М. поздняков, м. Миргород 
полтавської губернії/Актові книги/1890–1894 рр./12 спр.

573/ф. 653/Хорольський нотаріус п. І. Ванич, м. Хорол полтавської 
губернії/Актові книги/1916–1919 рр./12 спр.

574/ф. 654/Великосорочинський нотаріус п. І. Ванич, м. Великі со-
рочинці Миргородського повіту полтавської губернії/Актові книги/1915–
1916 рр./3 спр.

575/ф. 655/Роменський нотаріус А. М. лоташевський, м. Ромни пол-
тавської губернії/Актові книги/1915–1919 рр./10 спр.

576/ф. 656/Миргородський нотаріус В. М. пекур, м. Миргород пол-
тавської губернії/Актові книги/1898–1919 рр./80 спр.

577/ф. 657/Хорольський нотаріус В. супруненко, м. Хорол полтавсь-
кої губернії/Актові книги/1869–1876 рр./8 спр.

578/ф. 658/Миргородський нотаріус І. І. Нестеренко, м. Миргород 
полтавської губернії/Актові книги/1904–1916 рр./39 спр.

579/ф. 659/Глинський нотаріус В. М. Димський, м. Глинськ Ромен-
ського повіту полтавської губернії/Актові книги/1904–1908 рр./4 спр.
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580/ф. 660/переяславський нотаріус Г. слюсаревський, м. переяслав 
полтавської губернії/Актові книги/1869–1873 рр./5 спр.

581/ф. 661/Миргородський нотаріус К. Ходаковський, м. Миргород 
полтавської губернії/Актові книги/1882–1883 рр./4 спр.

582/ф. 662/Хорольський нотаріус Н. л. свентицький, м. Хорол пол-
тавської губернії/Актові книги/1878–1885 рр./16 спр.

583/ф. 663/Хорольський нотаріус М. Г. Тиховський, м. Хорол пол-
тавської губернії/Актові книги/1910–1917 рр./44 спр.

584/ф. 664/Білоцерківський нотаріус В. А. селіванов, м. Білоцерківка 
Хорольського повіту полтавської губернії/Наряд/1914 р./1 спр.

585/ф. 665/переяславський нотаріус А. Новов, м. переяслав полтав-
ської губернії/Актові книги/1869–1874 рр./4 спр.

586/ф. 666/Роменський нотаріус Г. А. Бедюх, м. Ромни полтавської 
губернії/Актові книги/1876–1917 рр./93 спр.

587/ф. 667/Градизький нотаріус с. Ю. Костянтинович, м. Градизьк 
Кременчуцького повітуполтавської губернії/Актові книги/1895–1918 рр./
41 спр.

588/ф. 668/Градизький нотаріус Є. І. пословський, м. Градизьк Кре-
менчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1885–1892 рр./
8 спр.

589/ф. 669/Роменський нотаріус Я. М. Шахов-Корчинський, м. Ромни 
полтавської губернії/Актові книги/1869–1887 рр./23 спр.

590/ф. 670/Крюківський нотаріус Н. п. Недригайлов, м. Крюків 
Кременчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1895–1913 рр./
32 спр.

591/ф. 671/Роменський нотаріус І. А. петренко-Яригін, м. Ромни 
полтавської губернії/Актові книги/1904–1907, 1909–1915 рр./44 спр.

592/ф. 672/Білоцерківський нотаріус Г. Г. Онищенко, м.  Білоцерківка 
Хорольського повіту полтавської губернії/Наряди/1915–1916 рр./6 спр.

593/ф. 673/Роменський нотаріус п. Н. Дараган, м. Ромни полтавської 
губернії/Актові справи/1887–1904 рр./54 спр.

594/ф. 674/Кременчуцький нотаріус І. Ф. зільберберг , м. Кременчук 
полтавської губернії/Наряд/1913 р./1 спр.

595/ф. 675/Градизький нотаріус А. І. Жданович-пономаренко, м. Гра-
дизьк Кременчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1892–
1894 рр./5 спр.

596/ф. 676/Миргородський нотаріус А. І. Жданович-пономаренко, 
м. Миргород полтавської губернії/Актові книги/1895–1899 рр./16спр.

597/ф. 677/Крюківський нотаріус К. Ф. Ходаковський , м. Крюків 
Кременчуцького повіту полтавської губернії/Актові справи/1889–1891 рр./
2 спр.

598/ф. 678/Крюківський нотаріус Г. Бедюх, м.  Крюків Кременчуць-
кого повіту полтавської губернії/Актові книги/1875 р./2 спр.

599/ф. 679/Крюківський нотаріус В. В. слободський, м. Крюків Кре-
менчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1888 р./2 спр.

600/ф. 680/Хорольський нотаріус Н. Я. Дараган, м. Хорол полтавсь-
кої губернії/Актові книги/1876–1892 рр./24 спр.
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601/ф. 681/Градизький нотаріус В. п. Яновський, м. Градизьк Кре-
менчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1885–1887 рр./
4 спр.

602/ф. 682/Кременчуцький нотаріус В. п. Неєлов, м. Кременчук пол-
тавської губернії/Актові книги/1883–1887 рр./8 спр.

603/ф. 683/Глинський нотаріус М. Чигир, м. Глинськ Роменського 
повіту полтавської губернії/Актові книги/1885 р./2 спр.

604/ф. 684/прилуцька повітова по виборах до Державної  Думи комі-
сія, м. прилуки полтавської губернії/списки виборців, додаткові списки, 
матеріали з’їздів землевласників прилуцького повіту/1905–1906, 1912 рр./
24 спр.

605/ф. 685/золотоніська повітова по виборах до Державної Думи 
комісія, м. золотоноша полтавської губернії/Журнали засідань, виборчі 
списки землевласників м. золотоноші/1905–1906 рр./5 спр.

606/ф. 686/пирятинська повітова по виборах до Державної Думи 
комісія, м. пирятин полтавської губернії/Журнали засідань, списки вибор-
ців/1905–1906 рр./29 спр.

607/ф. 687/Кременчуцька повітова по виборах до Державної Думи 
комісія, м. Кременчук полтавської губернії/списки виборців/1906 р./
12 спр.

608/ф. 688/лохвицька повітова по виборах до Державної Думи комі-
сія, м. лохвиця полтавської губернії/Виборчі картки, прохання про вне-
сення до списків виборців/1905–1907, 1912 рр./47 спр.

609/ф. 689/Хорольська повітова по виборах до Державної Думи 
комісія, м. Хорол полтавської губернії/Журнали засідань, списки виборців, 
матеріали про вибори уповноважених по Хорольському повіту/1905–1907, 
1912 рр./103 спр.

610/ф. 690/Роменська повітова по виборах до Державної Думи комі-
сія, м. Ромни полтавської губернії/Журнал засідань, списки виборців/1905–
1907, 1912 рр./22 спр.

611/ф. 691/лубенське лісництво, м. лубни полтавської губернії/Ві-
домості про реорганізацію Кременчуцького і Градизького лісництв/1888–
1889 рр./2 спр.

612/ф. 692/Кременчуцьке лісництво, м. Кременчук полтавської гу-
бернії/Накази по корпусу лісничих, відомості обліку лісів, описання лісо-
вих дач/1860–1909 рр./201 спр.

613/ф. 693/пирятинський повітовий суд, м. пирятин полтавської гу-
бернії/протоколи суду, судові справи/1848, 1852, 1855, 1858, 1861, 1863 рр./
7 спр.

614/ф. 695/полтавська пробірна палата, м. полтава полтавської гу-
бернії/Книги реєстрації проведення експертиз, квитанції/1842, 1861, 
1865 рр./5 спр.

615/ф. 696/Кременчуцький комерційний банк, м. Кременчук пол-
тавської губернії/1 спр.

616/ф. 697/полтавська губернська посередницька комісія про полю-
бовне розмежування, м. полтава полтавської губернії/2 спр.

617/ф. 698/Костянтиноградська міщанська управа, м. Костянтиноград 
полтавської губернії/Недоїмочні, податні, витратні книги, ухвали зборів 
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міщан м. Костянтинограда/1855, 1856, 1858, 1860, 1861, 1866, 1868, 1870, 
1871, 1873, 1876, 1877, 1879, 1881, 1883, 1884 рр./5 спр.

618/ф. 699/пристав 1-го стану Кобеляцького повіту, м. Кобеляки пол-
тавської губернії/1 спр.

619/ф. 700/пристав 1-го стану Костянтиноградського повіту, м. Кос-
тянтиноград полтавської губернії/1 спр.

620/ф. 701/пристав 3-го стану пирятинського повіту, м. пирятин пол-
тавської губернії/1 спр.

621/ф. 702/пристав 2-го стану Гадяцького повіту, м. Гадяч полтавсь-
кої губернії/1 спр.

622/ф. 703/пристав 2-го стану прилуцького повіту, м. прилуки пол-
тавської губернії/1 спр.

623/ф. 704/полтавське губернське відділення кн. Єлизавети Федо-
рівни з надання благодійної допомоги сім’ям осіб, закликаних на війну, 
м. полтава полтавської губернії/1 спр.

624/ф. 705/Комітет по ремонту бруківки в м. полтаві полтавської 
губернії/1 спр.

625/ф. 707/полтавський єпархіальний свято-Володимирський при-
тулок, м. полтава полтавської губернії/6 спр.

626/ф. 708/Кременчуцький нотаріус п. Я. Козин, м. Кременчук пол-
тавської губернії/Актові книги/1893–1916 рр./111 спр.

627/ф. 709/Крюківський нотаріус А. А. Колоколов, м. Крюків Кре-
менчуцького повіту полтавської губернії/Актові книги/1890–1894 рр./
5 спр.

628/ф. 710/Кременчуцький нотаріус Д. А. Федосіїв, м. Кременчук 
полтавської губернії/Актові книги/1909 р./6 спр.

629/ф. 711/Кременчуцький нотаріус п. Є. Голембовський, м. Кре-
менчук полтавської губернії/Актові книги/1869–1906 рр./72 спр.

630/ф. 712/Кременчуцький нотаріус Г. О. Бабенко, м. Кременчук 
полтавської губернії/Актові книги/1869–1882 рр./24 спр.

631/ф. 713/Кременчуцький нотаріус А. с. Щербачов, м. Кременчук 
полтавської губернії/Актові книги/1869–1871, 1873 рр./7 спр.

632/ф. 714/Кременчуцький нотаріус М. В. ситников, м. Кременчук 
полтавської губернії/Актові книги/1873–1879 рр./18 спр.

633/ф. 715/полтавський інститут шляхетних панянок, м. полтава 
полтавської губернії/списки вихованок, особові справи вихованок та 
службовців/1817–1918 рр./2047 спр.

634/ф. 717/полтавський міський громадський банк, м. полтава 
полтавської губернії/Книги особових рахунків, касові книги, журнали 
банку/1910–1912, 1916–1920 рр./22 спр.

635/ф. 719/Олександрівська економія І. І. Карюка, хут. Олександрівка 
Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Книга головна, особова 
справа Карюка, облік реманенту/1903–1919 рр./8 спр.

636/ф. 720/прилуцький повітовий суд, м. прилуки полтавської гу-
бернії/Книги запису купчих, судові справи/1790, 1794, 1836, 1851–1856, 
1860, 1863, 1864 рр./4 спр.

637/ф. 721/полтавська контора редакції журналу “Хуторянин”, 
м. полтава полтавської губернії/Журнал-головна, касова книга, книга дебі-
торів, особисті рахунки боргів/1911–1919 рр./23 спр.
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638/ф. 722/Кременчуцький підкоморський суд, м. Кременчук пол-
тавської губернії/протоколи та журнали, позовні справи/1817–1835 рр./
19 спр.

639/ф. 724/Редакція “полтавської земської газети”, м. полтава пол-
тавської губернії/Рукописи/1906, 1907 рр./15 спр.

640/ф. 725/полтавська єпархіальна опіка – турбота про бідних ду-
ховного звання, м. полтава полтавської губернії/25 спр.

641/ф. 726/Гадяцький городничий, м. Гадяч полтавської губернії/
прибутково-видаткові книги Гадяцької богадільні, відомості про набір рек-
рутів, появу сарани/1804–1810 рр./7 спр.

642/ф. 727/полтавська ремісницька управа, м. полтава полтавської 
губернії/2 спр.

643/ф. 728/Кобеляцька міська дума, м. Кобеляки полтавської губер-
нії/прибутково-видаткові документи Кобеляцької міської лікарні/1810–
1841 рр./22 спр.

644/ф. 730/полтавське 2-е вище початкове училище, м. полтава пол-
тавської губернії/протоколи засідань педради, класні журнали, звіт учи-
лища, екзаменаційні відомості, атестати учнів, формулярні списки вчите-
лів, списки учнів/1908–1917 рр./58 спр.

645/ф. 731/полтавське 4-е початкове училище пам’яті подій “19-го 
лютого 1861 р”, м. полтава полтавської губернії/постанови полтавської 
училищної ради, звіт училища, класні журнали, протоколи екзаменацій-
ної комісії, списки учнів/1901–1918 рр./15 спр.

646/ф. 732/полтавська 12-а школа ім. Котляревського, м. полтава 
полтавської губернії/свідоцтва, посвідчення та метричні виписки уч-
нів/1894–1918 рр./10 спр.

647/ф. 733/парасковіївське народне училище, с. парасковіївка пол-
тавського повіту полтавської губернії/Каталог книг і навчальних посіб-
ників/1895 р./1 спр.

648/ф. 734/старицьківське земське початкове училище, с. степанівка 
полтавського повіту полтавської губернії/Книга видачі свідоцтв про закін-
чення школи/1907 р./1 спр.

649/ф. 735/полтавська жіноча гімназія ім. Гуревича, м. полтава 
полтавської губернії/Книга реєстрації документів, документи учнів гім-
назії/1916–1917 рр./6 спр.

650/ф. 736/постійна рада при єпископі на полтавщині, м. полтава 
полтавської губернії/Розпорядження єпископа про призначення і звіль-
нення служителів культу/1896, 1908–1918 рр./551 спр.

651/ф. 737/Гадяцький нижній суд, м. Гадяч полтавської губернії/
Укази/1807 р./1 спр.

652/ф. 738/лісівник, завідуючий роботами з укріплення, заліснення 
пісків та ярів полтавської губернії, м. полтава/Циркуляри, інструкції, 
копії указів лісового департаменту, річні звіти, списки співробітників, 
листування/1899–1919 рр./215 спр.

653/ф. 739/Інженер-гідротехнік при Харківсько-полтавському управ-
лінні землеробства і державного майна, м. полтава полтавської губер-
нії/Циркуляри Міністерства землеробства, кошториси і звіти про гідро-
метеорологічні роботи, проекти, особові справи службовців, листу-
вання/1909–1918 рр./181 спр.
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654/ф. 740/Управління державним майном полтавської губернії, 
м. полтава полтавської губернії/подвірні описи державних селян по вол-
остях полтавської губернії, оціночні відомості лісових дач по повітах 
губернії/1847–1869 рр./7 спр.

655/ф. 741/полтавський вчительський інститут, м. полтава полтав-
ської губернії/Циркуляри Міністерства народної освіти, щоденник інсти-
туту, відомості про призначення та переміщення викладачів, класні 
журнали, грошові рахунки, списки учнів, протоколи педагогічної ради, ли-
стування/1914–1919 рр./201 спр.

656/ф. 742/полтавська вчительська семінарія, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Циркуляри та розпорядження Міністерства народної освіти, 
протоколи педради, особові справи студентів, програми викладання окре-
мих дисциплін/1916–1918 рр./85 спр.

657/ф. 743/полтавське Олександрівське реальне училище, м. пол-
тава полтавської губернії/списки учнів, викладачів та службовців/1876–
1919 рр./195 спр.

658/ф. 744/сувалківська жіноча гімназія, м. полтава полтавської гу-
бернії/протоколи педради, особові справи викладачів, списки учениць/1901–
1920 рр./41 спр.

659/ф. 746/зіньківський міський сирітський суд, м. зіньків полтавсь-
кої губернії/Опікунські справи/1889–1918 рр./260 спр.

660/ф. 747/линовицький цукровий завод п. А. стевенара, с. лино-
виця пирятинського повіту полтавської губернії/Журнали, річні звіти, 
інвентарний опис майна, відомості по зарплаті робітників та службовців, 
документи лікарняної каси, список покупців цукру, листи князя 
Н. Д. Жевахова/1904–1916 рр./90 спр.

661/ф. 748/полтавська 1-а гімназія для дорослих, заснована Во-
роб’йовою, м. полтава полтавської губернії/протоколи шкільної ради, 
класні журнали, відомості на видачу зарплатні/1917–1920 рр./11 спр.

669/ф. 749/Костянтиноградське сільськогосподарське товариство, 
м. Костянтиноград полтавської губернії.

архівні фонди радянського періоду
670/ф. Р-1/піщанський волосний виконавчий комітет рад робітни-

чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. піщанка Червоноград-
ського повіту полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості 
про облік військовозобов’язаних, коней, фуража, боротьбу з дезертир-
ством/1920–1923 рр./76 спр.

671/ф. Р-2/Хрестищанський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хрестище Черво-
ноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
звіти, протоколи/1920–1923 рр./50 спр.

672/ф. Р-3/Червоноградський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград 
Червоноградського повіту полтавської губернії/Накази з питань соцза-
безпечення/1923 р./1 спр.

673/ф. Р-4/Наталинський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Наталинка Червоно-
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градського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, на-
кази, інструкції, протоколи, статистичні відомості, відомості з особового 
складу/1920–1923 рр./90 спр.

674/ф. Р-5/петрівський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. петрівка Червоно-
градського повіту полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, 
протоколи, списки платників податків, військовозобов’язаних, звіти, 
листування/1920–1923 рр./87 спр.

675/ф. Р-6 /Кобзівський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кобзівка Червоноград-
ського повіту полтавської губернії/Накази, розпорядження, протоколи 
засідань, інструкції, листування, відомості з особового складу/1921–
1922 рр./24 спр.

676/ф. Р-7/Берестовенський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Берестовенька Черво-
ноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, накази, інструкції, 
протоколи засідань, документи відділу зАГсу/1920–1923 рр./28 спр.

677/ф. Р-8/Орчиково-Чернещанський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Орчикове-
Чернещина Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження, накази, протоколи засідань, звіти, відомості про 
платників податків, опікунські справи, книги записів громадянського стану, 
листування/1920–1923 рр./128 спр.

678/ф. Р-9/лебяжський волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. леб’яже Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри та накази, протоколи засідань, 
звіти, списки платників податків, службовців, військовозобов’язаних, книги 
реєстрації актових записів, листування/1919–1923 рр./144 спр.

679/ф. Р-10/личківський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. личкове Новомосковсь-
кого повіту Катеринославської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи засідань, списки військовозобов’язаних, пенсіонерів, керівного 
складу, платників податків, особові справи службовців, книги записів 
громадянського стану, листування/1920–1923 рр./126 спр.

680/ф. Р-11/зачепилівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. зачепилівка Черво-
ноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи засідань, списки військовозобов’язаних, платників 
податків, домогосподарів, статвідомості, листування/1920–1923 рр./172 спр.

681/ф. Р-16/площанський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. плоске полтавського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, декрети, розпорядження, протоколи 
засідань, списки платників податків, військовозобов’язаних, листу-
вання/1920–1923 рр./80 спр.

682/ф. Р-20/Чорбівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чорбівка Кобеляць-
кого повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи 
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засідань, звіти, листування, списки особового складу, виборців, позбав-
лених виборчих прав, військовозобов’язаних, мешканців села, земле-
власників/1920–1923 рр./96 спр.

683/ф. Р-21/Новосанджарський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові сан-
джари полтавського повіту полтавської губернії/Декрети, циркуляри, 
накази, розпорядження, протоколи засідань, інструкції, списки військо-
возобов’язаних, платників податків, книги записів актів громадянського 
стану, бухгалтерські документи, листування/1919–1923 рр./135 спр.

684/ф. Р-22/Вовчеріцький волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійськиї депутатів, с. Вовчеріччя Кобеляць-
кого повіту полтавської губернії/постанови, циркуляри, розпорядження, 
протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, особового складу, без-
земельних селян, прибутково-видаткові документи, листування/1920–
1923 рр./102 спр.

685/ф. Р-23/Білицький волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Білики Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, спи-
ски військовозобов’язаних, працівників шкіл, особового складу, відомості 
про облік землі/1919–1923 рр./78 спр.

686/ф. Р-25/Куликівський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Куликівка Кобеляцького 
повіту полтавської губернії/Акти, списки платників податку/1923 р./1 спр.

687/ф. Р-27/заїчинський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. заїчинці зіньківського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, 
списки військовозобов’язаних, листування/1919–1923 рр./98 спр.

688/ф. Р-28/Опішнянський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Опішня зіньківського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, 
листування/1920 р./13 спр.

689/ф. Р-30/Іорданівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іорданівка зіньківсь-
кого повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, 
протоколи, списки особового складу, відомості про податки, про відо-
кремлення церкви від держави, листування, бухгалтерські документи/1921–
1923 рр./126 спр.

690/ф. Р-31/піщанський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. піщане полтавського 
повіту полтавської губернії/Декрети, циркуляри та розпорядження, прото-
коли, звіти, списки особового складу, платників податку, націоналізованого 
майна, листування/1919–1923 рр./164 спр.

691/ф. Р-33/первозванівський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. первозванівка 
полтавського повіту полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпо-
рядження, інструкції, протоколи, звіти, списки військовозобов’язаних, 
платників податку, листування/1920–1923 рр./181 спр.
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692/ф. Р-37/лютенсько-Будищанський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лютенські 
Будища зіньківського повіту полтавської губернії/постанови, циркуляри, 
розпорядження, інструкції, накази, протоколи засідань виконкому, списки 
військовозобов’язаних, особового складу, інформація про наділення 
земельними ділянками, про оподаткування, листування/1920–1923 рр./
105 спр.

693/ф. Р-38/Тарасівський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тарасівка зіньківського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, прото-
коли засідань виконкому, списки військовозобов’язаних, неписьменних, 
книги запису актів громадянського стану, листування/1920–1923 рр./
78 спр.

694/ф. Р-41/Ковалівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка зінь-
ківського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
протоколи засідань виконкому, звіти та відомості про діяльність, списки 
військовозобов’язаних, книги запису актів громадянського стану/1920–
1923 рр./8 спр.

695/ф. Р-42/Михайлівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Черво-
ноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
інструкції, протоколи засідань, з’їздів, звіти і відомості, книги запису актів 
громадянського стану, відомості про землевпорядкування, оподаткування, 
ліквідацію неписьменності, листування/1921–1923 рр./196 спр.

696/ф. Р-43/Кошманівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кошманівка 
Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, накази і роз-
порядження, книги запису актів громадянського стану, списки платників 
податку, облік інвентаря, листування/1921–1923 рр./46 спр.

697/ф. Р-44/Машівський волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Машівка Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, накази, інструкції, розпорядження, 
облік земель, особові картки військовозобов’язаних, книги запису 
актів громадянського стану, описи сирітського та церковного майна, 
листування/1920–1922 рр./81 спр.

698/ф. Р-45/Кирило-Ганнівський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кирило-Ганнівка 
зіньківського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
відомості про землевпорядкування, страхування, оподаткування, бухгал-
терські документи, листування/1919–1920 рр./130 спр.

699/ф. Р-46/Грунський волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів, с. Грунь зіньківського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань виконкому, відомості про пере-
вибори рад, землевпорядкування, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, 
списки військовозобов’язаних, бухгалтерські документи, листування/1919–
1923 рр./88 спр.
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700/ф. Р-47/Куземинський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійськиї депутатів, с. Куземине зінь-
ківського повіту полтавської губернії/постанови, циркуляри, розпо-
рядження, протоколи засідань, списки мешканців сіл, власників підпри-
ємств, демобілізованих червоноармійців, облік націоналізованих буді-
вель, листування про землекористування, посівну кампанію, охорону 
здоров’я/1922–1923 рр./65 спр.

701/ф. Р-48/зіньківський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. зіньків зіньківського 
повіту полтавської губернії/Декрети, накази, бухгалтерські документи, 
відомості про землевпорядкування, оподаткування, соціальне забезпечення, 
документи відділу зАГс, листування/1919–1923 рр./39 спр.

702/ф. Р-54/Байрацький волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Байрак полтавського повіту 
полтавської губернії/Розпорядження, накази, інструкції, документи відділу 
зАГс, листування/1919–1920 рр./14 спр.

703/ф. Р-57/Микільський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільське полтавського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань 
виконкому, списки військовозобов’язаних, платників податків, відомості 
про землекористування, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, листу-
вання/1919–1923 рр./201 спр.

704/ф. Р-58/Ново-Тагамлицький волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новий Тагамлик 
Червоноградського повіту полтавської губернії/постанови, розпорядження, 
протоколи засідань, списки виборців і позбавлених виборчих прав, платни-
ків податків, переселенців, бухгалтерські документи, листування/1920–
1923 рр./69 спр.

705/ф. Р-59/Мало-перещепинський волосний виконавчий комітет 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала пере-
щепина Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, поста-
нови, інструкції, накази, протоколи волосних і сільських сходів, списки 
військовозобов’язаних, платників податку, найбіднішого населення, осо-
бового складу, садиб і інвентаря, акти обслідування майнового стану для 
видачі допомоги, прибутково-видаткові книги, листування/1919–1923 рр./
88 спр.

706/ф. Р-60/Ново-Комишнянський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова Комишня 
Валківського повіту Харківської губернії/листування/1922 р./1 спр.

707/ф. Р-61/Русько-Орчиковський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Руський Орчик 
Червоноградського повіту полтавської губернії/листування/1922 р./1 спр.

708/ф. Р-62/Кегичівський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Чер-
воноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи засідань, книги записів актів громадянського стану, списки ви-
борців і позбавлених виборчих прав, платників податків, військовозобов’я-
заних, листування/1920–1923 рр./136 спр.
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709/ф. Р-63/Нехворощанський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нехвороща Чер-
воноградського повіту полтавської губернії/Накази, інструкції, протоколи, 
списки та заяви домогосподарів, бухгалтерські документи/1921 р./22 спр.

710/ф. Р-64/Ганебнівський волосний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ганебне Червоноградсь-
кого повіту полтавської губернії/Циркуляри, накази та розпорядження, 
протоколи сільського товариства, списки військовозобов’язаних, домо-
господарів, платників податку, відомості про землекористувачів, листу-
вання/1921–1922 рр./40 спр.

711/ф. Р-65/Демидівський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Демидівка полтавсь-
кого повіту полтавської губернії/Акти, заяви на видачу хліба, бухгалтерські 
документи/1922–1923 рр./7 спр.

712/ф. Р-66/Маяцький волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, 
протоколи, звіти, бухгалтерські документи, листування/1919–1921 рр./
35 спр.

713/ф. Р-67/Решетилівський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Решетилівка пол-
тавського повіту полтавської губернії/прибутково-видаткові книги/1922–
1923 рр./3 спр.

714/ф. Р-68/преображенський волосний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. преображенське 
Червоноградського повіту полтавської губернії/протоколи засідань викон-
кому/1922 р./1 спр.

715/ф. Р-69/преображенський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. преображенське 
зміївського повіту Харківської губернії/протоколи засідань, списки 
військовозобов’язаних та землекористувачів, книга записів актів грома-
дянського стану/1921–1923 рр./5 спр.

716/ф.  Р-70/Котелевський волосний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Котельва Охтирського 
повіту Харківської губернії/Накази та розпорядження, метричні книги, 
відомості з особового складу, про перевибори рад, оподаткування, списки 
військовозобв’язаних, червоноармійців, листування/1919–1923 рр./100 спр.

717/ф. Р-71/Великобучківський волосний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки 
Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи засідань, списки платників податків, звіти, документи 
відділу зАГсу, листування/1921–1923 рр./84 спр.

718/ф. Р-72/Більський волосний виконавчий комітет рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Більськ зіньківського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри, постанови, розпорядження, протоколи 
засідань, списки особового складу, платників податку, військовозобов’яза-
них, населених пунктів волості, бухгалтерські документи, листування/1921–
1923 рр./96 спр.
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719/ф. Р-75/Мачухівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Мачухи полтавського повіту полтавської губернії/Накази, циркуляри, 
розпорядження, протоколи сількомнезамів та реєстрація членів/1921–
1923 рр./6 спр.

720/ф. Р-76/Обазівський волосний комітет незможних селян, с. Оба-
зівка полтавського повіту полтавської губернії/протоколи сількомнезамів 
та реєстрація членів/1922–1923 рр./10 спр.

721/ф. Р-77/полтавський волосний комітет незаможних селян, 
м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань сількомнезамів та 
реєстрація членів, матеріали волосного з’їзду комнезамів, відомості про 
особовий склад/1920–1923 рр./26 спр.

722/ф. Р-78/проценківський волосний комітет незаможних селян, 
с. проценки зіньківського повіту полтавської губернії/Розпорядження, 
циркуляри/1922 р./1 спр.

723/ф. Р-79/зіньківський волосний комітет незаможних селян, 
м. зіньків полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, статистичні 
відомості про стан організації/1922–1923 рр./7 спр.

724/ф. Р-80/Вовчеріцький волосний комітет незаможних селян, с. Вов-
черіччя Кобеляцького повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
сількомнезамів і волкомнезамів/1922 р./1 спр.

725/ф. Р-81/Новосанджарський волосний виконавчий комітет неза-
можних селян, с. Нові санджари Кобеляцького повіту полтавської губернії/
протоколи засідань комнезамів про прийом до членів/1922–1923 рр./8 спр.

726/ф. Р-82/Крестищанський волосний комітет незаможних селян, 
с. Хрестище Червоноградського повіту полтавської губернії/Інструкції, 
відозви та оголошення/1922–1923 рр./1 спр.

727/ф. Р-83/Тахтаулівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Тахтаулове полтавського повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
волвиконкому, волкомнезаму та сількомнезамів, списки членів КНс, 
відомості про конфіскацію майна у куркулів/1921–1923 рр./28 спр.

728/ф. Р-84/Білицький волосний комітет незаможних селян, с. Білики 
Кобеляцького повіту полтавської губ/протоколи засідань волкомнезама і 
зборів бідноти/1921 р./3 спр.

729/ф. Р-85/Баляснівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Балясне полтавського повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
сількомнезамів, списки членів КНс, звіти сількомнезамів і волкомне-
заму/1920–1921 рр./23 спр.

730/ф. Р-86/Іорданівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Іорданівка зіньківського повіту полтавської губернії/протоколи засі-
дань сількомнезамів та волкомнезаму, списки членів КНс, матеріали 
про конфіскацію майна у куркулів, боротьбу зі спекуляцією, грошові 
документи/1921–1923 рр./30 спр.

731/ф. Р-87/піщанський волосний комітет незаможних селян, с. пі-
щане полтавського повіту полтавської губернії/списки членів КНс, про-
токоли волосних з’їздів КНс та сількомнезамів, матеріали про чистку 
комнезамів/1921–1923 рр./12 спр.

732/ф. Р-88/Чутівський волосний комітет незаможних селян, с. Чу-
тове полтавського повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
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сількомнезамів та волкомнезаму, відомості про допомогу сім’ям черво-
ноармійців, відомості на виплату зарплати/1920–1922 рр./24 спр.

733/ф. Р-89/первозванівський волосний комітет незаможних селян, 
с. первозванівка полтавського повіту полтавської губернії/Інструкції та 
циркуляри, протоколи засідань сількомнезамів, списки членів КНс/1920–
1922 рр./2 спр.

734/ф. Р-90/Великокобеляцький волосний комітет незаможних се-
лян, с. Великий Кобелячок Кобеляцького повіту полтавської губернії/
протоколи засідань сількомнезамів про закріплення майна за членами 
КНс/1922 р./2 спр.

735/ф. Р-91/Кустолівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Кустолове Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри, списки 
членів КНс, протоколи засідань сількомнезамів/1921–1923 рр./4 спр.

736/ф. Р-92/Клюсово-зачепилівський волосний комітет незаможних 
селян, с. Клюсово-зачепилівка Кобеляцького повіту полтавської губер-
нії/Розпорядження та накази уряду про допомогу голодуючим, протоколи 
засідань сількомнезамів та волкомнезаму, списки членів КНс/1921–
1923 рр./17 спр.

737/ф. Р-93/Васильцівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Васильці полтавського повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
сількомнезамів та волосних з’їздів КНс, акти конфіскації майна куркулів, 
списки членів КНс/1920–1921 рр./7 спр.

738/ф. Р-94/Дейкалівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Дейкалівка зіньківського району полтавської губернії/протоколи засі-
дань сількомнезамів, облік та розподіл майна, конфіскованого у куркулів, 
списки членів КНс/1925 р./21 спр.

739/ф. Р-95/Бірківський волосний комітет незаможних селян, с. Бірки 
зіньківського повіту полтавської губернії/Циркуляри, протоколи засідань, 
відомості про особовий склад/1921–1923 рр./18 спр.

740/ф. Р-96/Машівський волосний комітет незаможних селян, с. Ма-
шівка Червоноградського повіту полтавської губернії/Накази, протоколи 
засідань, списки членів комнезаму, листуваня/1922–1923 рр./10 спр.

741/ф. Р-97/Диканський волосний комітет незаможних селян, с. Дика-
нька полтавського повіту полтавської губернії/Накази волвиконкому/
1920 р./1 спр.

742/ф. Р-98/Рунівщинський волосний комітет незаможних селян, 
с. Рунівщина полтавського повіту полтавської губернії/Накази, циркуляри, 
списки членів комнезаму, звіти, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./
12 спр.

743/ф. Р-99/Грунський волосний комітет незаможних селян, с. Грунь 
зіньківського повіту полтавської губернії/Декрети, накази, розпорядження, 
протоколи засідань, звіти/1920–1923 рр./8 спр.

744/ф. Р-100/Василівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Василівка полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпо-
рядження, протоколи засідань, звіти/1922–1923 рр./7 спр.

745/ф. Р-101/Білоцерківський волосний комітет незаможних селян, 
с. Білоцерківка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Накази, роз-
порядження, протоколи засідань, списки членів комнезаму, звіти/1920–
1921 рр./18 спр.
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746/ф. Р-102/Калениківський волосний комітет незаможних селян, 
с. Каленики Хорольського повіту полтавської губернії/Декрети, розпо-
рядження, протоколи зборів і засідань волосних та сільських комнезамів, 
облік членів, звіти/1920–1923 рр./18 спр.

747/ф. Р-103/Чорбівський волосний комітет незаможних селян, 
с. Чорбівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів, постанови, телефонограми/1923 р./4 спр.

748/ф. Р-104/Червоноградський волосний комітет взаємної допомоги, 
м. Червоноград Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, 
інструкції, накази комітету, протоколи засідань, постанови, відомості про 
добровільні пожертви/1922 р./4спр.

749/ф. Р-105/Рунівщинський волосний комітет взаємної допомоги, 
с. Рунівщина Червоноградського повіту полтавської губернії/протоколи 
засідань сільських комісій, звіти/1922–1923 рр./3 спр.

750/ф. Р-106/Баляснівський волосний комітет взаємної допомоги, 
с. Балясне полтавського повіту полтавської губернії/листування комітету 
1923 р./1 спр.

751/ф. Р-107/Калашниківський волосний комітет взаємної допо-
моги, с. Калашники полтавського повіту полтавської губернії/протоколи 
засідань, статвідомості, листування/1923 р./1 спр.

752/ф. Р-108/Новосанджарський волосний комітет взаємної допомо-
ги, с. Нові санджари Кобеляцького повіту полтавської губернії/Інструк-
ції, листування/1923 р./2 спр.

753/ф. Р-109/Дейкалівський волосний комітет взаємної допомоги, 
с. Дейкалівка зіньківського повіту полтавської губернії/Інструкції, листу-
вання/1922 р./1 спр.

754/ф. Р-110/Білоцерківський волосний комітет взаємної допомоги, 
с. Білоцерківка Хорольського повіту полтавської губернії/протоколи засі-
дань, звіти/1922–1923 рр./4 спр.

755/ф. Р-111/первозванівський волосний фінансовий агент, с. перво-
званівка полтавського повіту полтавської губернії/Квитанції, окладні 
книги/1923 р./32 спр.

756/ф. Р-112/Василівський волосний фінансовий агент, с. Василівка 
полтавського повіту полтавської губернії/Окладні книги, квитанції/
1923 р./5 спр.

757/ф. Р-113/Вовчеріцька волосна судово-земельна комісія, с. Вов-
черіччя Кобеляцького повіту полтавської губернії/судова справа/1922 р./
1 спр.

758/ф. Р-114/Чорбівська волосна судово-земельна комісія, с. Чорбівка 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/протоколи засідань комісії/
1922 р./2 спр.

759/ф. Р-115/Тахтаулівська волосна судово-земельна комісія, с. Тах-
таулове полтавського повіту полтавської губернії/судові справи/1923 р./
11 спр.

760/ф. Р-116/полтавська 1-а державна нотаріальна контора, м. пол-
тава полтавської губернії/Нотаріальні акти/1922 р./224 спр.

761/ф. Р-117/полтавська 2-а державна нотаріальна контора, м. пол-
тава полтавської губернії/Нотаріальні акти/1922–1925 рр./450 спр.
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762/ф. Р-118/Миргородська нотаріальна контора, м. Миргород пол-
тавської губернії/Наряди та реєстри/1917–1922 рр./14 спр.

763/ф. Р-119/Кобеляцька нотаріальна контора, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Нотаріальні акти/1923 р./36 спр.

764/ф. Р-120/Кобеляцька нотаріальна контора, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Актові книги, наряди, реєстри/1919–1923 рр./11 спр.

765/ф. Р-121/Гадяцька нотаріальна контора, м. Гадяч полтавської гу-
бернії/Нотаріальні реєстри/1915–1922 рр./3 спр.

766/ф. Р-122/полтавська нотаріальна контора, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Нотаріальні реєстри/1921 р./3 спр.

767/ф. Р-123/Хорольська нотаріальна контора, м. Хорол Кремен-
чуцької губернії/Нотаріальні акти/1920–1922 рр./9 спр.

768/ф. Р-124/зіньківська нотаріальна контора, м. зіньків полтавської 
губернії/Реєстри, наряди та актові нотаріальні книги/1919–1923 рр./18 спр.

769/ф. Р-126/Кобеляцький повітовий виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кобеляки полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, накази, звіти, 
фінансові документи, відомості з особового складу, списки церков, листу-
вання/1920–1923 рр./495 спр.

770/ф. Р-128/Червоноградський повітовий виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, накази та протоколи 
засідань, звіти, акти, відомості про релігійні культи, листування, відомості 
про особовий склад/1919–1922 рр./640 спр.

771/ф. Р-129/Червоноградський повітовий земельний відділ, м. Чер-
воноград полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, накази, 
інструкції, протоколи засідань, відомості з особового складу, плани, звіти, 
відомості про землевпорядкування, розподіл посівного матеріалу, розви-
ток тваринництва, городництва, лісорозробки, листування/1920–1923 рр./
373 спр.

772/ф. Р-130/полтавський повітовий земельний відділ, м. полтава 
полтавської губернії/Декрети, постанови, інструкції, протоколи засідань, 
звіти, відомості про землевпорядкування, агрономічні заходи, розвиток 
сільського та лісового господарства, ветеринарії, тваринництва, бджільниц-
тва, списки особового складу, листування/1919–1923 рр./674 спр.

773/ф. Р-131/Кобеляцький повітовий земельний відділ, м. Кобеляки 
полтавської губернії/постанови, циркуляри, накази, протоколи засідань, 
звіти, відомості про землевпорядкування, агрономічні заходи, розвиток 
сільського та лісового господарства, ветеринарії, тваринництва, бджіль-
ництва, садівництва, городництва, списки особового складу, листу-
вання/1920–1921 рр./311 спр.

774/ф. Р-132/Червоноградський повітовий фінансовий відділ, м. Чер-
воноград полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, звіти, 
прибутково-видаткові документи, кошториси, листування/1919–1923 рр./
57 спр.

775/ф. Р-133/полтавський повітовий фінансовий відділ, м. полтава 
полтавської губернії/Розпорядження, книга кошторисних кредитів, одер-
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жання цінностей від приватних осіб, стягнення штрафів по промисловому 
податку/1922–1923 рр./10 спр.

776/ф. Р-135/Кобеляцький повітовий відділ освіти, м. Кобеляки пол-
тавської губернії/Розпорядження, накази, протоколи засідань ради захисту 
дітей, списки вихованців та обслуговуючого персоналу дитячих установ, 
документи з особового складу, листування/1917–1923 рр./379 спр.

777/ф. Р-136/Червоноградський повітовий відділ освіти, м. Червоно-
град полтавської губернії/Накази, протоколи засідань, списки вчителів та 
учнів, заяви, прохання, відомості про ліквідацію неписьменності, листу-
вання/1920–1922 рр./369 спр.

778/ф. Р-137/полтавський повітовий відділ охорони здоров’я, 
м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, звіти, відомо-
сті про медичні районні дільниці/1920–1922 рр./135 спр.

779/ф. Р-138/Червоноградський повітовий відділ охорони здоров’я, 
м. Червоноград полтавської губернії/Журнали нарад, звіти, інструкції, роз-
порядження, вимогові відомості, статистичні відомості про голод 
1921 р./1919–1923 рр./40 спр.

780/ф. Р-141/Червоноградський повітовий відділ соціального забез-
печення, м. Червоноград полтавської губернії/Опікунські справи/1923 р./
383 спр.

781/ф. Р-142/Червоноградська повітова рада народного господарства, 
м. Червоноград полтавської губернії/Циркуляри, декрети, постанови ко-
легії, списки службовців, листування з установами про звітність/1920–
1921 рр./41 спр.

782/ф. Р-147/полтавське повітове управління судово-карної робіт-
ничо-селянської міліції, м. полтава полтавської губернії/Доповідь про 
діяльність міліції/1919 р./1 спр.

783/ф. Р-148/Червоноградське повітове управління робітничо-селян-
ської міліції 1-го району полтавської губернії/Декрети, розпорядження, 
книга наказів по районах, книга рядового і командного складу, зведе-
ння/1921–1922 рр./23 спр.

784/ф. Р-149/Червоноградське повітове управління робітничо-селян-
ської міліції 2-го району полтавської губернії/Накази начальника міліції, 
книга особового складу, зведення, видача свідоцтв на проживання, відомості 
про розшук/1921–1922 рр./17 спр.

785/ф. Р-153/Червоноградське повітове управління робітничо-селян-
ської міліції 6-го району полтавської губернії/Накази і розпорядження, 
донесення, рапорти, відомості про особовий склад, телефонограми/1921–
1922 рр./21 спр.

786/ф. Р-154/Кобеляцька повітова судово-земельна комісія, м. Кобе-
ляки полтавської губернії/судові справи про землеволодіння/1922–1923 рр./
50 спр.

787/ф. Р-155/зіньківська повітова судово-земельна комісія, м. зіньків 
полтавської губернії/судові справи про землеволодіння/1922–1923 рр./
16 спр.

788/ф. Р-156/Червоноградський повітовий комітет незаможних селян, 
м. Червоноград полтавської губернії/протоколи засідань комітету, списки 
членів комнезаму/1920–1922 рр./101 спр.
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789/ф. Р-157/Кобеляцький повітовий комітет незаможних селян, 
м. Кобеляки полтавської губернії/звіти, протоколи засідань/1922–1923 рр./
3 спр.

790/ф. Р-158/полтавський повітовий комітет незаможних селян, м. пол-
тава полтавської губернії/списки членів комітету незаможних селян, 
звіти волкомнезамів, протоколи засідань та зборів комнезамів, списки від-
повідальних працівників/1920–1923 рр./51 спр.

791/ф. Р-159/Кобзівський сільський виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кобзівка Червоно-
градського повіту полтавської губернії/постанови, накази, акти, листу-
вання/1921–1922 рр./15 спр.

792/ф. Р-160/Березівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Березівка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, списки 
платників податків, листування/1922 р./13 спр.

793/ф. Р-161/Тищенківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Тищенківка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри, накази, постанови, протоколи засідань, 
листування/1920–1922 рр./14 спр.

794/ф. Р-162/Кирилівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Кирилівка Червоноградського повіту полтав-
ської губернії/Циркуляри, постанови, накази, протоколи засідань, списки 
платників податків, листування/1922–1923 рр./20 спр.

795/ф. Р-165/Троянівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Троянівка зіньківського повіту полтавсь-
кої губернії/Накази, розпорядження, протоколи засідань, звіти, списки 
особового складу/1923 р./10 спр.

796/ф. Р-166/Григорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Григорівка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Накази повітвиконкому, протоколи загальних зборів, 
перепис рогатої худоби/1921–1923 рр./3 спр.

797/ф. Р-169/Багато-Чернещинська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Багата Чернещина Червоноградсь-
кого повіту полтавської губернії/Книга протоколів/1920 р./1 спр.

798/ф. Р-170/Меркурівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Меркурове зіньківського повіту полтав-
ської губернії/Розпорядження, протоколи засідань, відомості про оподатку-
вання, листування/1921–1922 рр./4 спр.

799/ф. Р-171/Милорадівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Милорадове полтавського повіту пол-
тавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, 
звіти та відомості, списки платників податку, військовозобов’язаних, 
листування/1922–1923 рр./16 спр.

800/ф. Р-172/Гергеливська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гергели полтавського повіту полтавської 
губернії/протоколи засідань сільради, списки платників податків, відомості 
про землекористування/1922–1923 рр./9 спр.
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801/ф. Р-173/Олександро-золотарівська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Червоноград-
ського повіту полтавської губернії/ Розпорядження, накази, списки домо-
господарів/1920 р./2 спр.

802/ф. Р-174/петрівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. петрівка Червоноградського повіту полтавсь-
кої губернії/списки платників податків, звіти сільради/1922 р./9 спр.

803/ф. Р-175/Одрадово-Миколаївська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Одрадо-Миколаївка Чер-
воноградського повіту полтавської губернії/Накази, розпорядження 
волвиконкому/1922 р./1 спр.

804/ф. Р-176/Хрестищанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Хрестище Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, постанови 
ВУЦВК, списки платників податків/1921–1922 рр./9 спр.

805/ф. Р-177/Великобучківська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки Червоноградського 
повіту полтавської губернії/протоколи загальних зборів, породинні списки 
мешканців сільради/1920 р./4 спр.

806/ф. Р-178/Розсошинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Розсошинці полтавського району полтав-
ської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, інструкції, 
плани і звіти, відомості з особового складу, списки виборців та позбавлених 
виборчих прав, особові справи, листування/1926–1927 рр./52 спр.

807/ф. Р-179/Яківчанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Яківці полтавського району Харківської 
області/Циркуляри та розпорядження, інструкції, протоколи засідань, звіти, 
бухгалтерські звіти, заяви громадян, копії виданих довідок, книги записів 
актів громадянського стану, судові справи, списки платників податку, 
відомості про посівну кампанію, хлібозаготівлю та колективізацію, списки 
особового складу, листування/1922–1925, 1933 рр./180 спр.

808/ф. Р-180/Гожулянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гожули полтавського району Харківської 
області/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, плани, 
звіти, списки військовозобов’язаних, неписьменних, платників податку, 
судові справи, бухгалтерські звіти, листування/1926–1934 рр./165 спр.

809/ф. Р-181/Щербанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Щербані полтавського району/Циркуляри 
та розпорядження, інструкції, протоколи засідань, плани, звіти, списки 
особового складу, мешканців села, неписьменних, платників податків, 
відомості про хлібозаготівлю, колективізацію, судові справи, книги записів 
актів громадянського стану, листування/1922–1932 рр./169 спр.

810/ф. Р-182/Мильчанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мильці полтавського району полтавської 
округи/ протоколи засідань сільради, відомості про особовий склад, 
звіти/1925–1926 рр./33 спр.

811/ф. Р-183/Дублянщинська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Дублянщина Рунівщинського району 
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полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи 
засідань, плани, звіти, книги записів актів громадянського стану, списки 
мешканців села, виборців та позбавлених виборчих прав, особового складу, 
платників податку, бухгалтерські документи, листування/1921–1929 рр./
230 спр.

812/ф. Р-185/Антонівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Антонівка полтавського району полтавської 
округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, протоколи, списки особового 
складу, бухгалтерські документи, листування/1921–1929 рр./147 спр.

813/ф. Р-186/Обазівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Обазівка полтавського району полтавської 
округи/протоколи засідань сільради та загальних зборів/1924–1927 рр./
97 спр.

814/ф. Р-187/Нижньомлинська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Нижні Млини полтавського району 
полтавської округи/протоколи засідань сільради та загальних зборів/1922–
1927 рр./125 спр.

815/ф. Р-188/судіївська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. судіївка полтавського району полтавської 
округи/протоколи засідань сільради та загальних зборів, відомості про 
особовий склад/1920–1927 рр./122 спр.

816/ф. Р-189/Малорудківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Мала Рудка полтавського району пол-
тавської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, листу-
вання/1921–1929 рр./17 спр.

817/ф. Р-190/Міняйлівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Міняйлівка полтавського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи, звіти, листування/1921–
1922 рр./14 спр.

818/ф. Р-191/Юрово-Некрасівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Юрово-Некрасівка полтавського 
повіту полтавської губернії/протоколи засідань сільради та загальних 
зборів, списки платників податків/1920–1924 рр./55 спр.

819/ф. Р-192/зінцівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. зінці полтавського району полтавської округи/
Декрети, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи сходок, засідань 
сільради, секцій, звіти, відомості про податки, книги актів громадянського 
стану, матеріали по виборах, списки неписьменних, виборців та позбав-
лених виборчих прав, особового складу, листування/1922–1928 рр./125 спр.

820/ф. Р-193/Івашківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Івашки полтавського повіту полтавської 
губернії/Накази і розпорядження сільради, листування про переоблік 
військовозобов’язаних/1922–1923 рр./2 спр.

821/ф. Р-194/Горайська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Гора полтавського повіту полтавської губернії/
Розпорядження волвиконкому, протоколи засідань сільради, списки плат-
ників податків/1922–1923 рр./14 спр.
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822/ф. Р-195/Очеретянська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с.  Очеретянка полтавського повіту пол-
тавської губернії/списки платників трудгужподатку/1922–1923 рр./1 спр.

823/ф. Р-196/Шмиглівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Шмиглі полтавського повіту полтавської 
губернії/списки платників натурподатку/1922 р./1 спр.

824/ф. Р–197/Тютюнницька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, хут. Тютюнники полтавського повіту пол-
тавської губернії/списки і відомості по продподатку, землевпорядкування/
1922 р./7 спр.

825/ф. Р-198/Тростянецька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, хут. Тростянець полтавського повіту пол-
тавської губернії/Розпорядження волвиконкому/1922–1923 рр./1 спр.

826/ф. Р–199/Мачухівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мачухи полтавського повіту полтавської 
губернії/протоколи засідань сільради, списки платників продподатку, відо-
мості про землекористуванню/1920–1921 рр./6 спр.

827/ф. Р-201/Антонівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Антонівка Кегичівського району Черво-
ноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи, плани, звіти, листування/1923–1925 рр./47 спр.

828/ф. Р-202/Верхньо-Нижньо-землянська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхньо-Нижньо-зем-
лянки Кегичівського району Червоноградської округи полтавської гу-
бернії/Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи, спи-
ски платників податків, малоземельних та безземельних селян, військо-
возобов’язаних, листування/1922–1925 рр./40 спр.

829/ф. Р-203/Крутоярівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Крутоярівка Кегичівського району Чер-
воноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи, звіти, списки особового складу, статистичні відомості, 
листування/1923–1925 рр./44 спр.

830/ф. Р-204/Кегичівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Кегичівського району Чер-
воноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи, звіти, опікунські справи, списки особового складу, 
платників податків, документи відділу зАГсу, листування/1923–1925 рр./
69 спр.

831/ф. Р-205/Черкасо-Карабуцька сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, хутори Черкасо-Карабуцькі Кеги-
чівського району Червоноградської округи полтавської губернії/Декрети, 
циркуляри, розпорядження, протоколи, звіти, відомості про особовий склад, 
статистичні відомості/1924–1925 рр./35 спр.

832/ф. Р-206/Ново-парафіївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-парафіївка Кегичівського району 
Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи, звіти, списки особового складу, виборців, платників податків, 
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статистичні відомості, книги запису актів громадянського стану, 
листування/1922–1925 рр./91 спр.

833/ф. Р-207/Коханівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Коханівка Кегичівського району Черво-
ноградської округи полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпоряд-
ження, накази, протоколи, списки мешканців сіл, військовозобов’язаних, 
малописьменних, листування/1923–1925 рр./62 спр.

834/ф. Р-208/Друга Андріївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Друга Андріївка Кегичівського району 
Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи, звіти, статистичні відомості, списки виборців, членів КНс, 
листування/1924–1925 рр./74 спр.

835/ф. Р-209/парасковіє-Шляхівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. парасковіє-Шляхове Кегичівського 
району Червоноградської округи полтавської губернії/постанови, цирку-
ляри, накази, протоколи, плани, звіти, книги записів актів громадянського 
стану, листування/1923–1925 рр./57 спр.

836/ф. Р-212/Ново-Кочубеївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Кочубеївка полтавського повіту 
полтавської губернії/списки військовозобов’язаних і платників податку, 
книги записів актів громадянського стану/1920–1923 рр./9 спр.

837/ф. Р-213/стінківська сільська рада робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів, с. стінки Чутівського району полтавської 
округи полтавської губернії/протоколи засідань сільської ради, листування, 
звіти, відомості про кількість населення/1922–1924 рр./27 спр.

838/ф. Р-214/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка полтавського повіту 
полтавської губернії/протоколи сільради, відомості і списки платників 
трудгужподатку та продподатку/1922 р./10 спр.

839/ф. Р-215/Рівнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рівні полтавського повіту полтавської 
губернії/протоколи сільради, відомості та списки платників продовольчого 
і периферійного податків/1921–1923 рр./14 спр.

840/ф. Р-217/зеленківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. зеленківка полтавського повіту полтавської 
губернії/списки і відомості про платників натурподатків/1923 р./3 спр.

841/ф. Р-219/Бедратівська сільська рада робітничих, селянських та 
червонармійських депутатів, хут. Бедратове полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/протоколи засідань сільської ради, звіти, листування/1922–
1923 рр./7 спр.

842/ф. Р-222/Андріївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Андріївка полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/протоколи засідань сільради, списки платників одноразового 
податку на допомогу голодуючим та трудгужподатку/1922–1923 рр./4 спр.

843/ф. Р-223/перша Осипівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. перша Осипівка полтавського повіту 
полтавської губернії/Декрети, циркуляри, протоколи сільради/1922–
1923 рр./4 спр.
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844/ф. Р-225/Кантемирівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Кантемирівка полтавського повіту 
полтавської губернії/посвідчення військовозобов’язаних/1920–1922 рр./
2 спр.

845/ф. Р-226/3-я свинківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. свинківка полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/списки членів сільради, листування з земельних та податкових 
питань/1922–1923 рр./4 спр.

846/ф. Р-227/1-а свинківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. свинківка полтавського повіту полтавської 
губернії/Розпорядження, циркуляри, протоколи засідань сільради, списки 
платників продовольчого, гужового та єдиного податків/1922–1923 рр./
10 спр.

847/ф. Р-228/Ново-Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Нова Дмитрівка полтавського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань волвиконкому та комісій сільради, 
відомості про посівні площі, облік дворів і будівель села, листування про 
податки/1922–1923 рр./20 спр.

848/ф. Р-230/Жорнівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Жорнівка Баляснівського району полтавської 
округи полтавської губернії/постанови, розпорядження, інструкції окрви-
конкому, райвиконкому, списки виборців сільради, звіти про роботу 
сільради/1923 р./6 спр.

849/ф. Р-231/Баляснівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Балясне Баляснівського району полтав-
ської округи полтавської губернії/списки власників землі/1923 р./1 спр.

850/ф. Р-232/Тарасівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Тарасівка зіньківського району полтавсь-
кої округи полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, 
протоколи засідань виконкому та загальних зборів, списки особового складу, 
бухгалтерські документи, листування/1923–1925 рр./63 спр.

851/ф. Р-235/Артелярська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Артелярщина Ковалівського району пол-
тавської округи/Декрети, циркуляри, розпорядження центральних, окружних 
та районних органів влади, протоколи засідань сільради, відомості про 
особовий склад, фінансово-податкові документи/1924–1927 рр./45 спр.

852/ф. Р-238/Романівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Романівка зіньківського повіту полтавської 
губернії/Розпорядження Ковалівського волвиконкому, протоколи засідань 
сільради, телеграми, списки платників трудгужподатку/1919–1921 рр./
4 спр.

853/ф. Р-239/зіньківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. зіньків зіньківського району полтавської 
округи/протоколи засідань сільради, відомості про особовий склад/1925 р./
15 спр.

854/ф. Р-240/Михайлівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка полтавської губернії/Цир-
куляри та розпорядження, протоколи засідань сільради, звіти та відомості 
про роботу/1921–1924 рр./39 спр.
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855/ф. Р-241/Красногірська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Красногірка Машівського району Черво-
ноградської округи/Циркуляри, декрети, розпорядження центру, протоколи 
засідань сільради/1922–1927 рр./121 спр.

856/ф. Р-242/солдатівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. солдатівка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань виконкому та загальних зборів, 
списки платників податку, домогосподарів, акти ревізійної комісії відомо-
сті про землевпорядкування/1920–1923 рр/15 спр.

857/ф. Р-243/Гулаківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гулаківка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/списки платників податків, пільговиків, відомості про 
допомогу голодуючим, проведення виборів у ради/1922 р./4 спр.

858/ф. Р-244/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/списки платників податків/1921–1922 рр./4 спр.

859/ф. Р-245/Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Машівського району Червоно-
градської округи полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи засідань сільради, облік коней, документи відділу 
зАГс, бухгалтерські документи, відомості про вибори в ради, про 
землекористування/1922–1924 рр./72 спр.

860/ф. Р-246/лип’янська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, хут. лип’янка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/списки платників податків/1921–1922 рр./3 спр.

861/ф. Р-247/покрово-Маріївська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. покрово-Марія Червоноградсь-
кого повіту полтавської губернії/Накази, списки платників податків, 
листування/1922 р./4 спр.

862/ф. Р-248/павлівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. павлівка Червоноградського району 
полтавської округи/протоколи засідань сільради та загальних зборів, роз-
порядження, накази, списки платників податків, військовозобов’язаних, 
відомості про землекористування, документи відділу зАГс/1921–1927 рр./
128 спр.

863/ф. Р-249/Гуляй-степівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Гуляй-степ Червоноградського повіту 
полтавської губернії/списки мешканців села, платників податків/1921–
1922 рр./2 спр.

864/ф. Р-250/степанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, хут. степанівка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, повітревкому, 
списки працівників сільради/1921 р./1 спр.

865/ф. Р-251/Ново-Григорівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Ново-Григорівка Машівського району 
полтавської округи/Декрети, циркуляри, накази, розпорядження, прото-
коли засідань сільради, списки платників податків, військовозобов’язаних, 
відомості про землекористування, документи відділу зАГс/1920–1927 рр./
66 спр.
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866/ф. Р-252/любимівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. любимівка Червоноградського району 
Червоноградської округи полтавської губернії/постанови, циркуляри 
ВУЦВК, раднаркому, губернського та окружного виконкомів, протоколи за-
гальних зборів і членів земельних громад, списки платників податків, війсь-
ковозобов’язаних, документи відділу зАГс, листування/1921–1924 рр./
48 спр.

867/ф. Р-253/Янопільська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Янопіль Червоноградського повіту полтав-
ської губернії/протоколи засідань сільради, списки платників податків, 
листування/1921–1922 рр./8 спр.

868/ф. Р-254/Машівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Машівка Машівського району полтавської 
округи/Циркуляри, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, 
списки особового складу, військовозобов’язаних, платників податків, 
документи відділу зАГс, листування/1922–1926 рр./98 спр.

869/ф. Р-255/Грабівщанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Грабівщина Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, списки платни-
ків податків, листування/1921–1922 рр./8 спр.

870/ф. Р-256/старицьківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. старицьківка Машівського району пол-
тавської округи/Циркуляри, постанови, розпорядження, накази, протоколи 
засідань сільради та загальних зборів, плани та звіти, списки населених 
пунктів сільради, списки платників податку, виборців та позбавлених 
виборчих прав, книги записів актів громадянського стану, статистичні відо-
мості про кількість мешканців, худоби, землі, листування/1922–1927 рр./
92 спр.

871/ф. Р-257/Андріївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Андріївка Костянтиноградського повіту 
полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи засідань 
сільради, списки землекористувачів та платників податку/1921 р./2 спр.

872/ф. Р-258/Федорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Федорівка Червоноградського району 
полтавської округи/список платників податків, листування/1921–1927 рр./
3 спр.

873/ф. Р-259 Коновалівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Коновалівка Костянтиноградського повіту 
полтавської губернії/списки платників продподатку/1921 р./3 спр.

874/ф. Р-260/Жуківська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Жуківка Червоноградського повіту полтавсь-
кої губернії/протоколи засідань сільради, списки платників податку і війсь-
ковозобов’язаних/1921–1922 рр./8 спр.

875/ф. Р-261/Іванівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Іванівка Машівського району Червоноград-
ської округи/протоколи сільради, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, 
губвиконкому та окрвиконкому, листування/1922–1927 рр./101 спр.
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876/ф. Р-262/Мануйлівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/протоколи загальних зборів, списки виборців і платників 
податків/1921–1923 рр./1 спр.

877/ф. Р-263/Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дмитрівка Машівського району полтав-
ської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сільради та 
загальних зборів, комісій сільради, плани та звіти, відомості про особовий 
склад, опікунські справи, книги записів актів громадянського стану, списки 
платників податків, військовозобов’язаних, листування/1922–1927 рр./
51 спр.

878/ф. Р-264/Кошманівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Кошманівка Машівського району 
Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, книги записів актів громадянського стану, особові рахунки 
платників податків, листування про землекористування, перевибори рад, 
оподаткування/1923–1924 рр./19 спр.

879/ф. Р-265/Базилівщанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Базилівщина Машівського району Черво-
ноградської округи/Циркуляри, накази, постанови ВУЦВК, раднаркому і 
окрвиконкому, протоколи засідань сільради та загальних зборів, плани та 
звіти, облік населення, господарств, живого та мертвого реманенту, списки 
платників податку, військовозобов’язаних, виборців і позбавлених виборчих 
прав, книги запису актів громадянського стану, відомості про особовий 
склад, листування/1922–1927 рр./100 спр.

880/ф. Р-266/Рубанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рубанівка Машівського району полтав-
ської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань сільради і 
загальних зборів, плани і звіти, книги запису актів громадянського стану, 
статистичні відомості, списки особового складу, листування/1925–1927 рр./
49 спр.

881/ф. Р-267/Мокро-Тагамлицька сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Мокрий Тагамлик Червоноградсь-
кого повіту полтавської губернії/протоколи засідань сільради, списки 
виборців, листування/1920–1923 рр./13 спр.

882/ф. Р-268/сахнівщанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. сахнівщина Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Накази губвиконкому та волвиконкому, протоколи 
загальних зборів, списки платників податку/1922–1923 рр./3 спр.

883/ф. Р-270/Василівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Василівка Рунівщинського району пол-
тавської округи/протоколи засідань сільради та загальних зборів, відомості 
про особовий склад, списки голодуючих, бухгалтерські документи, 
листування/1921–1927 рр./120 спр.

884/ф. Р-271/Мало-ладиженська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Мала ладижена полтавського повіту 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�10

полтавської губернії/протоколи засідань сільради, матеріали з фінансових і 
земельних питань, листування/1922 р./6 спр.

885/ф. Р-272/Велико-ладиженська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Велика ладижена полтавського 
повіту полтавської губернії/Розпорядження волвиконкому, списки платни-
ків податку/1923 р./1 спр.

886/ф. Р-273/Ново-Миколаївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Миколаївка полтавського повіту 
полтавської губернії/Розпорядження райвиконкому, відомості про орга-
нізацію земельних громад/1922–1923 рр./3 спр.

887/ф. Р-274/Черкасівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Черкасівка Рунівщинського району пол-
тавської округи/Розпорядження, протоколи засідань, списки особового 
складу, відомості про землевпорядкування, оподаткування, перевибори рад, 
документи відділу зАГс, листування/1922–1927 рр./141 спр.

888/ф. Р-275/Бурто-Янівщанська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Янівщина полтавського повіту пол-
тавської губернії/протоколи загальних зборів, листування про сплату держ-
податків/1922 р./3 спр.

889/ф. Р-276/Божково-Опішнянська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Божкове полтавського повіту пол-
тавської губернії/Розпорядження волвиконкому, листування про сплату 
держподатків/1922–1923 рр./3 спр.

890/ф. Р-277/Вітово-Ольшанська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Ольшанка полтавського повіту пол-
тавської губернії/протоколи загальних зборів, листування про сплату держ-
податків/1922–1923 рр./3 спр.

891/ф. Р-278/2-га Осипівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Осипівка полтавського повіту полтавської 
губернії/Копії наказів губвиконкому, розпорядження волвиконкому про 
виконання податків/1922 р./2 спр.

892/ф. Р-279/Мар’ївсько-Василівська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. Мар’їво-Васильці 
Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, 
накази, протоколи засідань сільради та загальних зборів, звіти та відомості, 
книги запису актів громадянського стану, списки платників податку, 
військовозобов’язаних, листування/1922–1923 рр./19 спр.

893/ф. Р-280/петрашівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. петрашівка полтавського повіту пол-
тавської губернії/Розпорядження, накази, протоколи засідань сільради, 
відомості про оподаткування, листування/1922–1923 рр./5 спр.

894/ф. Р-281/перша Березівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Березівка перша полтавського 
повіту полтавської губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, про-
токоли засідань сільради, матеріали про оподаткування та землевпо-
рядкування/1921–1923 рр./16 спр.
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895/ф. Р-282/Друга Березівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с.  Березівка Друга полтавського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження волвиконкому і райвикон-
кому, протоколи засідань сільради, матеріали про оподаткування та земле- 
впорядкування/1922–1923 рр./16 спр.

896/ф. Р-283/Друга Березівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Березівка Друга полтавського повіту 
полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, райвиконкому, 
списки про сплату податків/1922–1923 рр./4 спр.

897/ф. Р-284/Горово-свинківська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. свинківка Гора полтавського повіту 
полтавської губернії/Декрети, циркуляри, протоколи загальних зборів, 
матеріали про оподаткування та землевпорядкування/1922–1923 рр./14 спр.

898/ф. Р-285/Микільсько-Михайлівська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівська Козлівщина 
полтавського повіту полтавської губернії/списки платників продпо-
датку/1922–1923 рр./1 спр.

899/ф. Р-286/Назаро-Натягайлівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, хут. Натягайлівка полтавського пові-
ту полтавської губернії/списки господарств сільради/1922–1923 рр./1 спр.

900/ф. Р-287/Ковжиська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ковжижа полтавського повіту полтавської 
губернії/Накази губвиконкому і волвиконкому, списки платників податків, 
посвідчення військовозобов’язаних/1922–1923 рр./2 спр.

901/ф. Р-288/Рунівщинська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Рунівщина Рунівщинського району 
полтавської округи/Декрети, циркуляри, розпорядження, протоколи засідань 
сільради, документи про землекористування, оподаткування, перевибори 
рад, документи відділу зАГс, листування/1922–1927 рр./95 спр.

902/ф. Р-289/Дудниківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дудникове полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/Розпорядження волвиконкому, списки на землекористування та 
оподаткування/1922–1923 рр./1 спр

903/ф. Р-290/степнянська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. степне полтавського повіту 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів, відомості про сплату 
держподатків/1921–1922 рр./4 спр.

904/ф. Р-291/ступчансько-Яциново-слобожанська сільська рада ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Яцинова слобідка 
полтавського повіту полтавської губернії/Накази, розпорядження вол-
виконкому, списки про сплату натурподатків/1922–1923 рр./4 спр.

905/ф. Р-292/Терентіївська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Терентіївка полтавського повіту пол-
тавської губернії/Розпорядження волвиконкому, протоколи загальних збо-
рів, податкові списки/1921 р./1 спр.

906/ф. Р-293/Крюківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Крюкове полтавського повіту полтавсь-
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кої губернії/Відомості про збір податку на допомогу голодуючим/1922 р./
1 спр.

907/ф. Р-294/Терновщанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Терновщина Рунівщинського району 
полтавської округи/Декрети, циркуляри, протоколи засідань окрвиконкому, 
райвиконкому, сільради/1922–1927 рр./62 спр.

908/ф. Р-295/Круто-Бережанська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Крутий Берег полтавського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань сільради, списки платників по-
датків/1922 р./1 спр.

909/ф. Р-296/Кованьківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кованьківка полтавського повіту полтав-
ської губернії/Розпорядження волвиконкому, податкові списки/1923 р./
1 спр.

910/ф. Р-297/Ковалівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка полтавського повіту пол-
тавської губернії/Накази райвиконкому, протоколи засідань сільради, 
списки платників податків, відомості про землекористування, матеріали 
виборкому/1922–1923 рр./19 спр.

911/ф. Р-298/парасковіївська сільська рада робітничих, селянських 
та чарвоноармійських депутатів, с. парасковіївка Рунівщинського району 
полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань сіль-
ради, списки платників податків, виборців і позбавлених виборчих прав, 
листування/1922–1927 рр./107 спр.

912/ф. Р-299/Олександрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, хут. Олександрівка Рунівщинського району 
полтавської округи/Циркуляри, розпорядження окрвиконкому, протоколи 
засідань райвиконкому, сільради, списки землекористувачів і платників 
податків, відомості про особовий склад та перевибори сільради/1923 р./
15 спр.

913/ф. Р-300/Богданівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Богданівка Червоноградського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань сільради, списки про сплату 
податків, відомості про землекористування/1923 р./7 спр.

914/ф. Р-301/Буланівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Буланове полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/Розпорядження волвиконкому, списки платників продподатку, 
протоколи засідань сільради/1920–1924 рр./4 спр.

915/ф. Р-302/1-ша Кустолівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, хут. Кустолове перше Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Декрети, розпорядження, протоколи засідань 
сільради, списки допризивників, відомості про землекористування/1920–
1923 рр./9 спр.

916/ф. Р-303/Круто-Балківська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Крута Балка полтавського повіту 
полтавської губернії/Розпорядження, телефонограми волвиконкому, спи-
ски мешканців сільради, особові рахунки платників продподатку/1921–
1922 рр./9 спр.
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917/ф. Р-304/стехівсько-пологівська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, с. стехівка полтавського повіту 
полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому по податкових і 
військових справах, списки платників продподатку/1922–1923 рр./10 спр.

918/ф. Р-305/сапожинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. сапожине полтавського повіту полтавсь-
кої губернії/Накази волвиконкому, списки платників податків/1922 р./2 спр.

919/ф. Р-306/Ковжинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ковжине полтавського повіту полтавської 
губернії/посвідчення військовозобов’язаних/1920 р./1 спр.

920/ф. Р-307/сухорабівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. сухорабівка Білоцерківського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів, списки про земле-
користування та наявність худоби/1926 р./1 спр.

921/ф. Р-308/Жирківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Жирківка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/списки платників подвірного, місцевого, гужподатку, 
протоколи засідань сільради/1922 р./17 спр.

922/ф. Р-309/Тавежнянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, колонія Тавежня Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, списки зем-
лекористування, платників продовольчого та трудгужподатків/1922–
1923 рр./15 спр.

923/ф. Р-310/Дубово-Грядська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Дубові Гряди Червоноградського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, 
списки платників податків та мешканців села, листування/1921–1923 рр./
21 спр.

924/ф. Р-319/Місько-Млинська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Міські Млини Опішнянського району 
полтавської округи полтавської губернії/Розпорядження райвиконкому, 
протоколи засідань сільради та загальних зборів, списки платників 
податків/1923–1925 рр./35 спр.

925/ф. Р-321/заїчинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. заїчинці Опішнянського району полтавсь-
кої округи полтавської губернії/протоколи засідань сільради, загальних 
зборів та сільвиборкому, відомості про землекористування та особовий 
склад/1923–1925 рр./48 спр.

926/ф. Р-322/Грабинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Грабинівка полтавського повіту полтав-
ської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, протоколи засідань 
сільради і волвиконкому, списки та відомості про сплату натурального та 
трудгужподатків, звіт про роботу сільради/1919–1923 рр./52 спр.

927/ф. Р-323/степанівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. степанівка полтавського повіту пол-
тавської губернії/Накази, розпорядження волвиконкому, протоколи засі-
дань сільради, відомості про землекористування/1922–1923 рр./17 спр.
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928/ф. Р-324/Юрово-Некрасівський сільський комітет незаможних 
селян, с. Юрово-Некрасівка полтавського повіту полтавської губернії/
Розпорядження й інструкції про порядок вступу до членів КНс, постанови 
полтавського волосного комітету незаможних селян/1922 р./4 спр.

929/ф. Р-325/зінцівський сільський комітет незможних селян, с. зін-
ці полтавського району полтавської округи полтавської губернії/Цирку-
ляри, розпорядження округової комісії незаможних селян, списки членів 
КНс, звіти/1924–1925 рр./13 спр.

930/ф. Р-326/судіївський сільський комітет незаможних селян, 
с. судіївка полтавського району полтавської округи полтавської губер-
нії/Облік членів КНс, протоколи загальних зборів/1921–1925 рр./9 спр.

931/ф. Р-327/супрунівський сільський комітет незаможних селян, 
с. супрунівка полтавського повіту полтавської губернії/Накази та роз-
порядження губернської комісії соціального забезпечення, постанови 
ВУЦВК про пільги КНс, протоколи засідань сількомнезамів, облік зем-
лекористування/1921–1922 рр./4 спр.

932/ф. Р-328/Нижньо-Млинський сільський комітет незаможних 
селян, с. Нижні Млини супрунівського району полтавської губернії/Роз-
порядження, циркуляри, протоколи загальних зборів членів КНс, списки 
членів КНс/1923 р./6 спр.

933/ф. Р-329/Горайський сільський комітет незаможних селян, 
с. Гора полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпоряд-
ження, протоколи загальних зборів/1922 р./3 спр.

934/ф. Р-330/Шостаківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Шостаки полтавського повіту полтавської губернії/списки членів КНс, 
протоколи загальних зборів/1922 р./3 спр.

935/ф. Р-331/Тютюнниківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Тютюнники полтавського повіту полтавської губернії/списки членів 
КНс, протоколи загальних зборів/1919–1923 рр./1 спр.

936/ф. Р-332/Івашківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Івашки полтавського повіту полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів членів КНс/1922 р./1 спр.

937/ф. Р-333/Троянівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Троянівка полтавського повіту полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів членів КНс, звіти/1922–1923 рр./4 спр.

938/ф. Р-334/Мокро-Тагамлицький сільський комітет незаможних 
сеян, с. Мокрий Тагамлик Червоноградського повіту полтавської губернії/
протоколи загальних зборів членів КНс/1922 р./1 спр.

939/ф. Р-335/Іванівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Іванівка Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/Розпорядження волвиконкому, звіти про роботу сількомнезамів, 
протоколи загальних зборів, списки членів КНс/1923–1924 рр./17 спр.

940/ф. Р-336/Абрамівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Абрамівка Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів, звіти про роботу сількомнезамів/1923–
1924 рр./7 спр.
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941/ф. Р-337/Базилівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Базилівщина Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/Розпорядження райкомнезаму, звіти, списки членів/1924 р./5 спр.

942/ф. Р-338/Дудниківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Дудникове полтавського повіту полтавської губернії/протоколи загаль-
них зборів/1922 р./1 спр.

943/ф. Р-339/парасковіївський сільський комітет незаможних селян, 
с. парасковіївка Рунівщинського району полтавської округи полтавської 
губернії/Розпорядження райкомнезаму, протоколи загальних зборів/1923–
1925 рр./5 спр.

944/ф. Р-340/Тернівщанський сільський комітет незаможних селян, 
с. Тернівщина Рунівщинського району полтавської округи полтавської 
губернії/протоколи засідань сількомнезаму, розпорядження волкомнезаму/
1923 р./1 спр.

945/ф. Р-341/Давидівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Давидівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри, прото-
коли загальних зборів сількомнезаму/1921–1922 рр./2 спр.

946/ф. Р-342/Хрипківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Хрипки зіньківського повіту полтавської губернії/Розпорядження волви-
конкому/1921–1922 рр./2 спр.

947/ф. Р-343/Шилівський сільський комітет незаможних селян, с. Ши-
лівка зіньківського повіту полтавської губернії/Накази, розпорядження 
волвиконкому/1921–1922 рр./2 спр.

948/ф. Р-344/проценківський сільський комітет незаможних селян, 
с. проценки зіньківського повіту полтавської губернії/Розпорядження 
волвиконкому, протоколи загальних зборів, списки членів КНс/1920–
1921 рр./2 спр.

949/ф. Р-345/Влохо-петрівський сільський комітет незаможних селян, 
хут. Влохи-петрівка зіньківського повіту полтавської губернії/Розпоряд-
ження волвиконкому/1922 р./2 спр.

950/ф. Р-346/ступківський сільський комітет незаможних селян, 
с. ступки зіньківського повіту полтавської губернії/Розпорядження вол-
виконкому, заяви членів КНс/1921–1922 рр./1 спр.

951/ф. Р-347/Молодиківський сільський комітет незаможних селян, 
хут. Молодиківщина Баляснівського району полтавської округи/списки 
членів КНс/1923 р./1 спр.

952/ф. Р-348/Мало-Рудківський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Мала Рудка полтавського повіту полтавської губернії/протоколи 
засідань сількомнезаму/1923 р./1 спр.

953/ф. Р-349/Кирилівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Кирилівка Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, списки членів КНс/1922 р./2 спр.

954/ф. Р-350/Новосанджарський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/
протоколи загальних зборів, списки членів КНс, звіти сількомне-
заму/1924–1926 рр./10 спр.
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955/ф. Р-351/Власівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Власівка зіньківського повіту полтавської губернії/списки членів КНс/
1921 р./1 спр.

956/ф. Р-352/Кегичівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Кегичівка Кегичівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів, списки членів КНс, звіти сільком-
незаму/1924–1925 рр./11 спр.

957/ф. Р-353/заїчинський сільський комітет незаможних селян, с. заї-
чинці Опішнянського району полтавської округи/протоколи загальних 
зборів, звіти, відомості про перереєстрацію членів КНс/1922–1924 рр./
11 спр. 

958/ф. Р-354/Батьківський сільський комітет незаможних селян, 
с. Батьки Опішнянського району полтавської округи полтавської губернії/
протоколи загальних зборів, списки членів КНс/1923–1924 рр./16 спр.

959/ф. Р-355/пишненківський сільський комітет незаможних селян, 
с. пишненки Опішнянського району полтавської округи полтавської 
губернії/протоколи президії та загальних зборів, облік членів КНс/1923–
1925 рр./12 спр.

960/ф. Р-356/покровський сільський комітет незаможних селян, 
с. покровське Опішнянського району полтавської округи полтавської 
губернії/протоколи засідань президії та загальних зборів, облік членів 
КНс/1924–1925 рр./13 спр.

961/ф.Р-357/Місько-Млинський сільський комітет незаможних селян, 
с. Міські Млини Опішнянського району полтавської округи полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів, облік членів КНс/1923–1925 рр./
16 спр.

962/ф. Р-358/Кирило-Ганнівський сільський комітет незаможних 
селян, с. Кирило-Ганнівка Опішнянського району полтавської округи 
полтавської губернії/протоколи засідань сількомнезаму, перереєстрація 
членів КНс, звіти/1921–1923 рр./19 спр.

963/ф. Р-359/Мар’ївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Мар’ївка Рунівщинського району полтавської губернії/Накази волви-
конкому/1923 р./1 спр.

964/ф. Р-360/попівський сільський комітет незаможних селян, 
с. попівка Опішнянського району полтавської округи полтавської губер-
нії/протоколи загальних зборів, заяви про вступ до членів КНс/1924–
1925 рр./7 спр.

965/ф. Р-361/Міняйлівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Міняйлівка полтавського повіту полтавської губернії/Накази, циркуляри, 
листування про допомогу чорноморському броненосцю “Незаможник”/1921–
1922 рр./2 спр.

966/ф. Р-362/Верхньо-Нижньо-землянський сільський комітет неза-
можних селян, с. Верхні землянки сахнівщанського району полтавської 
округи/Циркуляри, протоколи загальних зборів, звітні відомості сільком-
незаму/1924–1925 рр./6 спр.

967/ф. Р-367/Червоноградський окружний фінансовий відділ, м. Чер-
воноград полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, 
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плани, звіти, прибутково-видаткові документи, списки платників податків, 
листування/1923–1924 рр./62 спр.

968/ф. Р-368/Червоноградський окружний відділ охорони здоров’я, 
м. Червоноград полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження Наркому 
охорони здоров’я, протоколи засідань колегії окрздороввідділу, звіти, плани 
роботи, облік дитячих будинків/1923–1925 рр./47 спр.

969/ф. Р-370/Червоноградський окружний відділ народної освіти, 
м. Червоноград полтавської губернії/звіти, особові справи вчителів, 
відомості про діяльність комісії допомоги дітям/1923–1925 рр./620 спр.

970/ф. Р-373/полтавський окружний відділ робітничо-селянської 
інспекції, м. полтава Харківської області/постанови, циркуляри, розпо-
рядження, протоколи, плани, звіти, матеріали обстеження установ і 
організацій, акти перевірок, листування/1924–1933 рр./981 спр.

971/ф. Р-374/Червоноградський окружний осередок губернської 
робітничо-селянської інспекції, м. Червоноград полтавської губернії/
Циркуляри та накази центральних і місцевих органів влади, акти ревізій та 
протоколи з обстеження роботи установ/1923 р./5 спр.

972/ф. Р-377/Червоноградський окружний відділ комунального гос-
подарства, м. Червоноград полтавської губернії/земельні справи, відомо-
сті про націоналізацію парових млинів, листування/1923–1924 рр./50 спр.

973/ф. Р-378/Червоноградський окружний комітет незаможних се-
лян, м. Червоноград полтавської губернії/протоколи засідань окружного 
та районного комнезамів, відомості про майно розкуркулених/1923–
1925 рр./91 спр.

974/ф. Р-379/полтавський окружний комітет незаможних селян, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри, розпорядження та інструкції, 
постанови, протоколи, листування з райкомнезамом/1923–1930 рр./275 спр.

975/ф. Р-380/полтавський окружний відділ охорони здоров’я, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, інструкції, 
накази, звіти, протоколи, статистичні відомості, відомості про особовий 
склад, акти, листування/1923–1928 рр./823 спр.

976/ф. Р-382/полтавська окружна міжвідомча комісія з виселення 
колишніх поміщиків та великих землевласників і нетрудових орендарів, 
м. полтава полтавської округи/справи про позбавлення майна та 
землі/1925–1926 рр./265 спр.

977/ф. Р-383/полтавська окружна судово-земельна комісія, м. пол-
тава полтавської округи/Відомості про персональний склад службовців, 
судові справи/1923–1930 рр./7872 спр.

978/ф. Р-384/Червоноградська окружна судово-земельна комісія, 
м. Червоноград полтавської губернії/судові справи/1923–1925 рр./782 спр.

979/ф. Р-385/Червоноградський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Червоноград 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань, 
звіти, списки військовозобов’язаних, листування/1923–1924 рр./137 спр.

980/ф. Р-389/Білицький районний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білики Білицького 
району полтавської округи полтавської губернії/постанови, циркуляри, 
розпорядження, протоколи засідань, звіти та відомості про діяльність, 
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інформація про оподаткування, надання пільг, про землевпорядкування, про 
проведення посівної кампанії, списки військовозобов’язаних, неписьменних, 
листування/1923–1924 рр./99 спр.

981/ф. Р-390/Новосанджарський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові санджари 
Новосанджарського району полтавської округи/постанови, циркуляри, 
розпорядження, протоколи, звіти, списки особового складу, мешканців 
району, виборців, військовозобов’язаних, біженців, облік релігійних куль-
тів, бухгалтерські документи, листування/1923–1926 рр./350 спр.

982/ф. Р-391/Баляснівський районний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Балясне Баляс-
нівського району полтавської округи полтавської губернії/постанови, 
циркуляри, розпорядження, накази, інструкції, протоколи, звіти, плани, 
списки особового складу, платників податку, червоних партизан, позбавле-
них виборчих прав, мешканців сільрад, військовозобов’язаних, бухгалтер-
ські документи, листування/1923–1925 рр./289 спр.

983/ф. Р-393/Кегичівський районний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кегичівка Кегичівськ-
ого району полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, накази, про-
токоли, звіти, списки особового складу, мешканців, виборців, платників 
податку, книги записів актів громадянського стану, облік релігійних куль-
тів, статистичні відомості, бухгалтерські документи, листування/1923–
1926 рр./280 спр.

984/ф. Р-395/Ковалівський районний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Ковалівсь-
кого району полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри, накази, 
інструкції, протоколи засідань, звіти, доповіді, відомості про діяльність, 
акти ревізій, листування, список особового складу/1923–1924 рр./132 спр.

985/ф. Р-397/Машівський районний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Машівка Машівського 
району полтавської округи/Декрети, постанови, розпорядження, накази 
ВУЦВК, раднаркому, НКВс, окрвиконкому, протоколи засідань виконкому 
та сільрад, звіти, облік надходжень сільсгосподатку по сільрадах району, 
особові рахунки платників податку, списки військовозобов’язаних, виборців, 
бухгалтерські документи, відомості про особовий склад, листування/1923–
1929 рр./890 спр.

986/ф. Р-398/Великобучківський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Бучки 
Великобучківського району Червоноградської округи полтавської губернії/
Циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань, звіти, облік 
націоналізованих будівель, підприємств, базарів, списки землевласників, 
домогосподарів, кошториси, відомості про оподаткування, посівну кампанію, 
землекористування, книги запису громадянського стану, листування/1922, 
1923 рр./53 спр.

987/ф. Р-399/Котелевський районний виконавчий комітет рад робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Котельва Котелевсь-
кого району Охтирської округи Харківської губернії/постанови, циркуляри, 
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розпорядження, накази, протоколи засідань, розрахункові книжки з 
оподаткування, облік особового складу, військовозобов’язаних, платників 
податку, листування/1923–1924 рр./62 спр.

988/ф. Р-400/Грунський районний виконавчий комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грунь Грунського 
району Охтирської округи Харківської губернії/протоколи засідань райви-
конкому/1923–1924 рр./2 спр.

989/ф. Р-401/сахнівщанський районний виконавчий комітет рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сахнівщина 
сахнівщанського району Червоноградської округи полтавської губернії/
протоколи засідань, списки на отримання насіння/1924–1925 рр./2 спр.

990/ф. Р-402/Білоцерківський районний виконавчий комітет рад ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білоцерківка Біло-
церківського району полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, списки виборців, листування/1923 р./14 спр.

991/ф. Р-403/Малоперещепинський районний комітет рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала перещепина 
Малоперещепинського району полтавської округи полтавської губернії/
Бухгалтерські документи, листування/1923–1924 рр./4 спр.

992/ф. Р-404/Малоперещепинський районний земельний відділ 
с. Мала перещепина Малоперещепинського району полтавської округи/
подвірні реєстри земельних громад, реєстрація товариства зі спільної пере-
робки землі/1927–1928 рр./5 спр.

993/ф. Р-405/Червоноградський районний земельний відділ, м. Чер-
воноград полтавської губернії/Облік сільськогосподарського реманенту, 
списки на видачу посівматеріалів, відомості про землекористування/1923–
1924 рр./23 спр.

994/ф. Р-406/Баляснівський районний земельний відділ, с. Балясне 
Баляснівського району полтавської округи/Декрети, циркуляри, розпоряд-
ження, протоколи, звіти, відомості з особового складу, облік землі, племін-
ної худоби, артілей та комун, листування/1923–1928 рр./75 спр.

995/ф. Р-407/Кегичівський районний земельний відділ, с. Кегичівка 
Кегичівського району Червоноградської округи полтавської губернії/
Накази, циркуляри та розпорядження, погосподарський облік/1923–1925 рр./
60 спр.

996/ф. Р-408/полтавський районний земельний відділ, м. полтава 
полтавської округи/Накази та розпорядження, реєстрація земельних 
ділянок, відомості про землевпорядкування/1925–1930 рр./80 спр.

997/ф. Р-409/Білицький районний земельний відділ, с. Білики Біли-
цького району полтавської округи полтавської губернії/плани посівкам-
паній, інструкції про закріплення землі, землевпорядкування/1924 р./
12 спр.

998/ф. Р-410/Машівський районний земельний відділ, с. Машівка 
Машівського району полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, 
накази, облік землі, худоби, реманенту/1923–1929 рр./243 спр.

999/ф. Р-411/Чутівський районний земельниій відділ, с. Чутове Чутів-
ського району полтавської округи полтавської губернії/Інструкції, роз-
порядження, циркуляри/1923 р./22 спр.
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1000/ф. Р-412/Ковалівський районний земельний відділ, с. Ковалівка 
Ковалівського району полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження райземуправління, звіти/1923–1924 рр./37 спр.

1001/ф. Р-413/Великобучківський районний фінансовий відділ, 
с. Великі Бучки Великобучківського району Червоноградської округи пол-
тавської губернії/Відомості про сплату єдиного сільськогосподарського 
податку/1923 р./2 спр.

1002/ф. Р-414/Рунівщинський районний земельний відділ, с. Рунів-
щина Рунівщинського району полтавської округи/звіти, відомості про 
особовий склад, відведення садибних ділянок, землевпорядкування, націо-
налізацію нетрудових маєтків, розподіл лісів, лісове господарство та 
меліорацію, колективізацію, облік пошкоджених посівів та сільськогоспо-
дарського реманенту/1923–1930 рр./222 спр.

1003/ф. Р-415/Рунівщинський районний фінансовий відділ, с. Рунів-
щина Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри та розпо-
рядження, звіти, відомості про промподатки, ревізії та обстеження, 
листування/1923–1925 рр./25 спр.

1004/ф. Р-416/Баляснівський районний відділ освіти, с. Балясне Ба-
ляснівського району полтавської округи/Розпорядження, облік шкіл, учи-
тельського персоналу, шкільного майна/1923–1926 рр./31 спр.

1005/ф. Р-417/полтавський районний відділ народної освіти, м. пол-
тава полтавської округи/Розпорядження, циркуляри з питань освіти, списки 
дітей, санітарні справи, відомості про лікнепи/1923–1929 рр./96 спр.

1006/ф. Р-418/Червоноградський районний відділ освіти, м. Черво-
ноград полтавської губернії/Відомості про обстеження шкіл, сільбудів, хат-
читалень, пунктів ліквідації неписьменності/1924 р./3 спр.

1007/ф. Р-419/Білицький районний відділ освіти, с. Білики Білиць-
кого району полтавської округи полтавської губернії/звіти, розпоряд-
ження, відомості про учителів і учнів/1923 р./7 спр.

1008/ф. Р-420/Чутівський районний відділ освіти, с. Чутове Чутівсь-
кого району полтавської округи/Інструкції, циркуляри та розпорядження, 
облік особового складу і неписьменних/1923–1925 рр./35 спр.

1009/ф. Р-421/Ковалівський районний відділ освіти, с. Ковалівка 
Ковалівського району полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри, 
декрети та розпорядження, статистичні відомості, відомості про особовий 
склад шкіл/1923–1924 рр./12 спр.

1010/ф. Р-422/Кобеляцький районний відділ освіти, м. Кобеляки 
полтавської округи полтавської губернії/Відомості про школи району/
1923 р./3 спр.

1011/ф. Р-423/Рунівщинський районний відділ освіти, с. Рунівщина 
Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, 
звіти, відомості про особовий склад вчителів, документи опікунської 
ради/1924–1930 рр./59 спр.

1012/ф. Р-424/Баляснівський районний відділ охорони здоров’я, 
с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/Циркуляри, декрети 
та розпорядження, відомості про особовий склад медпрацівників/1923–
1926 рр./11 спр.
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1013/ф. Р-425/Білицький районний відділ охорони здоров’я, м. Бі-
лики Білицького району полтавської округи/Циркуляри, декрети та 
розпорядження, відомості про особовий склад, справа санітарної комі-
сії/1923–1925рр./6 спр.

1014/ф. Р-426/Чутівський районний відділ охорони здоров’я, с. Чу-
тове Чутівського району полтавської округи полтавської губернії/Цирку-
ляри, інструкції та розпорядження, облік особового складу, справи 
районної санітарної комісії/1923 р./8 спр.

1015/ф. Р-427/Ковалівський районний відділ охорони здоров’я, 
с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи полтавської 
губернії/Декрети, розпорядження та циркуляри, відомості про медпер-
сонал/1923–1924 рр./7 спр.

1016/ф. Р-428/Рунівщинський районний відділ охорони здоров’я, 
 с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри, роз-
порядження, відомості про особовий склад медпрацівників/1924–1930 рр./
26 спр.

1017/ф. Р-429/Чутівський районний відділ соціального забезпечення, 
с. Чутове Чутівського району полтавської округи полтавської губернії/
Інструкції, циркуляри, розпорядження/1923 р./2 спр.

1018/ф. Р-430/Баляснівський районний відділ соціального забезпе-
чення, с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/списки 
інвалідів, листування про соціальне забезпечення/1923–1928 рр./12 спр.

1019/ф. Р-431/Мачухівський районний відділ соціального забезпе-
чення, с. Мачухи Мачухівського району полтавської округи полтавської 
губернії/Циркуляри, накази та розпорядження Наркомату соціального 
забезпечення та окрвиконкому, звіти/1924 р./2 спр.

1020/ф. Р-432/Новосанджарський районний відділ соціального забез-
печення, с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/
Копія постанови раднаркому про соціальне забезпечення інвалідів праці, 
циркуляри губернської та округжної комісій соціального забезпечення, 
облік інвалідів, звіти/1923–1925 рр./5 спр.

1021/ф. Р-433/Ковалівський районний відділ соціального забезпе-
чення, с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи полтавсь-
кої губернії/Циркуляри та постанови окрвиконкому, облік інвалідів, звіти, 
копія відозви оргбюро кооперування інвалідів при Наркоматі соціального 
забезпечення/1923–1924 рр./5 спр.

1022/ф. Р-434/Рунівщинський районний відділ соціального забезпе-
чення, с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/Копія 
постанови ВУЦВК про надання допомоги демобілізованим червоноармій-
цям, циркуляри Наркомату соціального забезпечення та окружної комісії 
соціального забезпечення про пенсії, облік інвалідів та пенсіонерів/1923–
1930 рр./20 спр.

1023/ф. Р-435/Баляснівський районний відділ комунального госпо-
дарства, с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/Циркуляри, 
розпорядження, постанови, плани і звіти, облік шляхів, мостів, промисло-
вих і торговельних підприємств, листування/1923–1927 рр./28 спр.
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1024/ф. Р-436/Чутівський районний відділ комунального господар-
ства, с. Чутове Чутівського району полтавської округи полтавської 
губернії/Декрет та постанови раднаркому про націоналізацію, реквізицію та 
конфіскацію будівель приватних осіб, книга обліку будівництва на території 
району/1923 р./5 спр.

1025/ф. Р-437/Ковалівський районний відділ комунального госпо-
дарства, с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи полтав-
ської губернії/Циркуляри та розпорядження окркомунвідділу, орендні 
умови на націоналізовані будинки, облік промислових та торговельних 
підприємств, листування про пожежі по району/1923–1924 рр./10 спр.

1026/ф. Р-438/Білицький районний відділ комунального господар-
ства, с. Білики Білицького району полтавської округи полтавської губернії/
Накази і розпорядження окркомунвідділу, облік денаціоналізованих 
будівель, договори про оренду націоналізованих будівель і підприємств, 
ремонт будівель/1923–1924 рр./11 спр.

1027/ф. Р-439/Рунівщинський районний відділ комунального госпо-
дарства, с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/Цирку-
ляри, постанови та розпорядження губвиконкому та окрвиконкому, списки 
будівель, звіти/1924–1929 рр./39 спр.

1028/ф. Р-440/Мачухівський районний комітет незаможних селян, 
с. Мачухи Мачухівського району полтавської округи/Циркуляри та роз-
порядження окружної комісії незаможних селян, копія декрету ВУЦВК 
про з’їзди, комісії та комітети незаможних селян, відомості про особовий 
склад/1923–1925 рр./29 спр.

1029/ф. Р-441/полтавський районний комітет незаможних селян, 
м. полтава полтавської округи/Інструкції про реорганізацію та перевибори 
комнезамів, звіт полтавського окркомнезаму за 1925 рік, постанови окрви-
конкому, облік членів КНс/1925–1929 рр./55 спр.

1030/ф. Р-442/супрунівський районний комітет незаможних селян, 
с. супрунівка супрунівського району полтавської округи/Циркуляри губви-
конкому та окрвиконкому, розпорядження окркомнезаму, відомості про 
особовий склад комнезамів, звіти/1923–1925 рр./22 спр.

1031/ф. Р-443/Новосанджарський районний комітет незаможних се-
лян, с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/
Розпорядження губвиконкому та окрвиконкому, копія декрету ВУЦВК про 
з’їзди, комісії та комітети незаможних селян, відомості про особовий склад 
комнезамів, звіти/1923–1926 рр./36 спр.

1032/ф. Р-444/Білицький районний комітет незаможних селян, с. Бі-
лики Білицького району полтавської округи/Розпорядження, звіти та 
плани роботи окркомнезаму, копії постанов ВУЦВК про роботу КНс, звіти 
райкомнезаму, облік членів/1923–1926 рр./12 спр.

1033/ф. Р-445/Баляснівський районний комітет незаможних селян, 
с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/Циркуляри та розпо-
рядження окркомнезаму, постанови окрвиконкому, облік членів КНс/1923–
1926 рр./39 спр.

1034/ф. Р-446/зіньківський районний комітет незаможних селян, 
м. зіньків зіньківського району полтавської округи/Циркуляри та роз-
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порядження губкомнезаму та окркомнезаму, копії протоколів губвиконкому, 
анкети та списки членів КНс/1923–1925 рр./41 спр.

1035/ф. Р-447/Рунівщинський районний комітет незаможних селян, 
с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри, роз-
порядження та інструкції окркомнезаму, звіти/1923–1930 рр./88 спр.

1036/ф. Р-448/Ковалівський районний комітет незаможних селян, 
с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи полтавської губернії/
протоколи, інструкції, розпорядження, відомості про особовий склад 
КНс/1923–1924 рр./19 спр.

1037/ф. Р-449/Машівський районний комітет незаможних селян, с. Ма-
шівка Машівського району полтавської округи/постанови раднаркому, 
циркуляри губвиконкому та окрвиконкому, протоколи засідань, звіти, спи-
ски членів КНс, листування/1923–1929 рр./63 спр. 

1038/ф. Р-450/Грунський районний комітет незаможних селян, 
с. Грунь Грунського району полтавської округи полтавської губернії/поста-
нови ВУЦВК про фонд комнезамів, циркуляри окркомнезаму, облік членів 
КНс/1923–1924 рр./30 спр.

1039/ф. Р-451/Опішнянський районний комітет незаможних селян, 
с. Опішня Опішнянського району полтавської округи/протоколи райком-
незаму і сількомнезамів, списки членів КНс, звіти/1922–1925 рр./44 спр.

1040/ф. Р-452/Мачухівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Мачухи Мачухівського району полтавської округи/Декрети, цирку-
ляри та розпорядження, звіти, списки платників податків, особового 
складу/1923–1925 рр./18 спр.

1041/ф. Р-453/полтавський районний комітет взаємної допомоги, 
м. полтава полтавської округи/Копії розпоряджень Наркоматів соціаль-
ного забезпечення та охорони здоров’я, розпорядження окружної інспек-
тури соціального забезпечення/1925–1929 рр./31 спр.

1042/ф. Р-454/супрунівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. супрунівка супрунівського району полтавської округи/Розпорядження, 
списки інвалідів/1924–1925 рр./20 спр.

1043/ф. Р-455/Білицький районний комітет взаємної допомоги, с. Бі-
лики Білицького району полтавської округи полтавської губернії/звіти 
райкомнезаму і сількомнезамів/1923 р./5 спр.

1044/ф. Р-456/Чутівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Чутове Чутівського району полтавської округи/Інструкції, циркуляри 
та розпорядження окружного комітету соціального забезпечення, копії 
протоколів засідань сільських комітетів взаємодопомоги, облік і реєстрація 
підопічних/1923–1926 рр./16 спр.

1045/ф. Р-457/Баляснівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/Розпорядження з 
соцзабезпечення, звіти, протоколи засідань президії та нарад районного і 
сільських комітетів взаємодопомоги/1923–1927 рр./19 спр.

1046/ф. Р-458/Рунівщинський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/Циркуляри 
та розпорядження, протоколи засідань районного та сільських комітетів 
взаємодопомоги, облік підопічних, звіти, списки особового складу служ-
бовців/1923–1927 рр./32 спр.
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1047/ф. Р-459/зіньківський районний комітет взаємної допомоги, 
м. зіньків зіньківського району полтавської округи/списки членів президії 
комітету/1925 р./1 спр.

1048/ф. Р-460/Машівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Машівка Машівського району полтавської округи/Циркуляри, списки 
сільрад, облік особового складу/1923–1927 рр./38 спр.

1049/ф. Р-461/Грунський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Грунь Грунського району полтавської округи полтавської губернії/
Циркуляри та розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань 
та пленумів комітету взаємодопомоги, звіти, прибутково-видаткова 
книга/1923–1924 рр/17 спр.

1050/ф. Р-462/Рунівщинський районний комітет взаємної допомоги 
с. Рунівщина Рунівщинського району Червоноградської округи полтавсь-
кої губернії/Циркуляри, розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань 
сільських комітетів взаємодопомоги, облік підопічних, звіти/1924 р./9 спр.

1051/ф. Р-463/Кегичівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Кегичівка Кегичівського району полтавської округи/Накази та розпо-
рядження, облік інвалідів та сімей червоноармійців, звіти, список особового 
складу/1923–1926 рр./38 спр.

1052/ф. Р-464/Червоноградський районний комітет взаємної допо-
моги, м. Червоноград Червоноградського району полтавської округи 
полтавської губернії/Облік інвалідів, звіти, відомості про особовий 
склад/1923–1924 рр./11 спр.

1053/ф. Р-465/Новосанджарський комітет взаємної допомоги, с. Нові 
санджари Новосанджарського району полтавської округи полтавської 
губернії/Розпорядження окрвиконкому, протоколи засідань районного та 
сільських комітетів взаємодопомоги, звіти/1924 р./4 спр.

1054/ф. Р-466/Ковалівський районний комітет взаємної допомоги, 
с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи полтавської гу-
бернії/Циркуляри, розпорядження губернської комісії соціального забез-
печення, звіти/1923–1924 рр./7 спр.

1055/ф. Р-467/полтавська міська громада взаємної допомоги, м. пол-
тава полтавської округи/статут, інструкції, протоколи загальних зборів, 
відомості про особовий склад громади/1926–1927 рр./42 спр.

1056/ф. Р-468/полтавське районне управління робітничо-селянсь-
кої міліції та розшуку, м. полтава полтавської округи/Кримінальні 
справи/1925–1929 рр./2472 спр.

1057/ф. Р-469/Мачухівське районне управління робітничо-селянсь-
кої міліції, с. Мачухи Мачухівського району полтавської округи/Цирку-
ляри, накази, постанови начальника міліції, оперативні зведення, облік 
зброї, документи проведення дізнаня про злочини/1923–1925 рр./19 спр.

1058/ф. Р-470/Шишацьке районне управління робітничо-селянської 
міліції, с. Шишаки Шишацького району полтавської округи полтавської 
губернії/Накази, циркуляри, розпорядження, відомості про особовий склад 
співробітників/1922–1923 рр./19 спр.

1059/ф. Р-471/Білицьке районне управління робітничо-селянської 
міліції, с. Білики Білицького району полтавської округи полтавської гу-
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бернії/Книга розшуку, циркуляри, розпорядження, книга реєстрації тор-
говців та мисливців/1923–1924 рр./20 спр.

1060/ф. Р-472/супрунівське районне управління робітничо-селянсь-
кої міліції, с. супрунівка супрунівського району полтавської округи пол-
тавської губернії/Накази, циркуляри губернської та окружної комісій, 
постанови районної міліції, кримінальні справи/1924–1925 рр./110 спр.

1061/ф. Р-473/Машівське районне управління робітничо-селянської 
міліції, с. Машівка Машівського району полтавської округи/Накази та 
розпорядження про розшук осіб, протоколи, книга обліку особового складу, 
судові справи/1923–1929 рр./1353 спр.

1062/ф. Р-474/Рунівщинське районне управління робітничо-селян-
ської міліції, с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/
Накази, розпорядження, циркуляри, настільний реєстр, термінові донесення, 
кримінальні справи/1923–1928 рр./232 спр.

1063/ф. Р-475/полтавська районна судово-земельна комісія, м. пол-
тава полтавської округи/судові справи про землю та майно/1925–1928 рр./
584 спр.

1064/ф. Р-476/Мачухівська районна судово-земельна комісія, с. Ма-
чухи Мачухівського району полтавської губернії/судові справи про землю 
та майно/1922–1925 рр./266 спр.

1065/ф. Р-477/супрунівська районна судово-земельна комісія, с. суп-
рунівка супрунівського району полтавської округи/судові справи про 
землю і майно/1923–1925 рр./415 спр.

1066/ф. Р-478/Решетилівська районна судово-земельна комісія, с. Ре-
шетилівка Решетилівського району полтавської округи/судові справи про 
землю та майно/1925–1928 рр./36 спр.

1067/ф. Р-479/Білицька районна судово-земельна комісія, с. Білики 
Білицького району полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри, 
постанови окрвиконкому та окружного судово-земельного комітету, 
звіти/1923–1924 рр./4 спр.

1068/ф. Р-480/Баляснівська районна судово-земельна комісія, с. Баля-
сне Баляснівського району полтавської округи/судові справи/1923–
1927 рр./786 спр.

1069/ф. Р-481/Новосанджарська районна судово-земельна комісія, 
с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/Копії 
циркулярів Наркомату земельних справ, інструкції, постанови окрвикон-
кому, список нарзасідателів/1923–1928 рр./14 спр.

1070/ф. Р-482/Чутівська районна судово-земельна комісія, с. Чутове 
Чутівського району полтавської округи полтавської губернії/судові справи 
про землю і майно/1923–1924 рр./141 спр.

1071/ф. Р-483/Малоперещепинська районна судово-земельна комісія, 
с. Мала перещепина Малоперещепинського району полтавської округи/
судові справи про землю і майно/1928 р./37 спр.

1072/ф. Р-484/Рунівщинська районна судово-земельна комісія, 
с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи/судові справи 
про землю і майно/1923–1929 рр./1468 спр.
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1073/ф. Р-485/Білоцерківська районна судово-земельна комісія, с. Бі-
лоцерківка Білоцерківського району полтавської округи/судові справи про 
землю і майно/1926 р./19 спр.

1074/ф. Р-486/Опішнянська районна судово-земельна комісія, с. Опі-
шня Опішнянського району полтавської округи/судові справи про землю 
і майно/1926 р./15 спр.

1075/ф. Р-487/Шишацька районна судово-земельна комісія, с. Ши-
шаки Шишацького району полтавської округи/судові справи про землю і 
майно/1926 р./12 спр.

1076/ф. Р-488/Кобеляцька районна судово-земельна комісія, м. Ко-
беляки полтавської округи/судові справи про землю і майно/1927 р./
10 спр.

1077/ф. Р-489/Ковалівська районна судово-земельна комісія, с. Ко-
валівка Ковалівського району полтавської округи полтавської губернії/су-
дові справи про землю і майно/1924 р./35 спр.

1078/ф. Р-490/зіньківська районна судово-земельна комісія, м. зінь-
ків полтавської округи полтавської губернії/судові справи про землю і 
майно/1924–1925 рр./291 спр.

1079/ф. Р-491/Машівська районна судово-земельна комісія, с. Ма-
шівка Машівського району полтавської округи/судові справи про землю та 
майно/1922–1928 рр./1144 спр.

1080/ф. Р-492/Нехворощанська районна судово-земельна комісія, 
с. Нехвороща Нехворощанського району полтавської округи/судові справи 
про землю/1926–1927 рр./3 спр.

1081/ф. Р-493/Кегичівська районна судово-земельна комісія, с. Кеги-
чівка Кегичівського району полтавської округи/постанови, накази, цир-
куляри, список сільвиконавців, касова книга/1923–1925 рр./9 спр.

1082/ф. Р-500/полтавський губернський комітет незаможних селян, 
м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань комітету, листування з 
центром/1922–1925 рр./26 спр.

1083/ф. Р-501/зіньцівський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. зіньці полтавського району полтавської округи полтавської губернії/
Розпорядження окружної комісії незаможних селян/1924 р./1 спр.

1084/ф. Р-502/судіївський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. судіївка полтавського району полтавської округи полтавської гу-
бернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів 
КНс, звіти про роботу комітету/1924–1925 рр./4 спр.

1085/ф. Р-503/Бірківський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Бірки зіньківського району полтавської округи полтавської губернії/
Опікунська справа/1925 р./1 спр.

1086/ф. Р-504/Мокро-Тагамлицький комітет взаємної допомоги, 
с. Мокрий Тагамлик Червоноградського повіту полтавської губернії/про-
токоли засідань комітету/1922 р./1 спр.

1087/ф. Р-505/Базилівщинський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Базилівщина Машівського району Червоноградської округи полтавсь-
кої губернії/протоколи засідань комітету, звіти про роботу, списки сиріт, 
інвалідів, вдів, сімей червоноармійців/1924–1925 рр./11 спр.
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1088/ф. Р-506/Абрамівський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Абрамівка Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/Розпорядження центру, протоколи засідань комітету, звіти про 
роботу, заяви підопічних/1924 р./4 спр.

1089/ф. Р-507/Василівський сільський комітет взаємної допомоги 
с. Василівка Рунівщинського району полтавської округи полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів членів комітету, звіти про роботу, 
списки підопічних список, особового складу/1924–1925 рр./13 спр.

1090/ф. Р-508/парасковіївський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. парасковіївка Рунівщинського району полтавської округи полтавської 
губернії/списки підопічних/1924 р./1 спр.

1091/ф. Р-509/Красногірський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Красногірка Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/списки підопічних/1923–1925 рр./8 спр.

1092/ф. Р-510/Іванівський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Іванівка Машівського району полтавської округи/Опікунська справа/
1926 р./1 спр.

1093/ф. Р-511/Кирилівський комітет взаємної допомоги, с. Кирилівка 
Червоноградського повіту полтавської губернії/Розпорядження полтавсь-
кого губвиконкому інструкції з організації комітетів взаємодопомоги/
1922 р./1 спр.

1094/ф. Р-512/Мачухівський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Мачухи Мачухівського району полтавської округи полтавської губер-
нії/Циркуляри полтавської окружної інспектури соціального забезпечення, 
протоколи засідань комітету, інструкції з організації комітетів взаємної 
допомоги, списки інваліді війни, списки особового складу/1923 р./7 спр.

1095/ф. Р-513/Верхньо-Нижньо землянський сільський комітет вза-
ємної допомоги, с. Верхньо-Нижньо-землянки сахнівщанського району 
Червоноградської округи/Розпорядження сахнівщанського районного 
комітету взаємної допомоги, звіти про роботу/1924–1925 рр./5 спр.

1096/ф. Р-514/Рунівщинський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Рунівщина Рунівщинського району полтавської округи полтавської 
губернії/Опікунська справа/1925 р./1 спр.

1097/ф. Р-515/Червоноградський повітовий відділ комунального гос-
подарства, м. Червоноград Червоноградського повіту полтавської губернії/
Циркуляри і розпорядження керівних установ, відомості про оренду орної 
землі по районах/1921–1923 рр./40 спр.

1098/ф. Р-516/Кобеляцький повітовий відділ комунального госпо-
дарства, м. Кобеляки Кобеляцького повіту полтавської губернії/Відомості 
про відведення міської землі під городи, про видачу ордерів на квартири, 
список особового складу/1919–1920 рр./27 спр.

1099/ф. Р-517/полтавський повітовий відділ комунального господар-
ства, м. полтава полтавської губернії/постанови, циркуляри, розпоряд-
ження, накази Головного управління комунального господарства УсРР, 
полтавського губвиконкому, губернського відділу комунального господар-
ства, плани і звіти про роботу, відомості про житловий фонд/1922 р./10 спр.
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1100/ф. Р-518/Кобеляцька повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. Кобеляки Кобеляцького повіту полтавської губернії/постанови, ди-
рективні вказівки, інструкції, положення керівних установ, протоколи засі-
дань інспекції, акти обстеження підприємств і установ, доповідні записки, 
зведення і відомості, листування/1920–1921 рр./277 спр.

1101/ф. Р-519/Червоноградська повітова робітничо-селянська інспек-
ція, м. Червоноград Червоноградського повіту полтавської губернії/
Відомості нагляду за підприємствами, матеріали по роботі зі скаргами/1920–
1921 рр./28 спр.

1102/ф. Р-520/полтавська спілка профорганізацій трудової інтелі-
генції, м. полтава/протоколи засідань спілки, заяви про вступ до членів 
спілки/1917 р./1 спр.

1103/ф. Р-521/зіньківська повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. зіньків зіньківського повіту полтавської губернії/Інструкції керівних 
установ, звіти про збір коштів на користь голодуючих, списки нетрудового 
населення/1921–1923 рр./11 спр.

1104/ф. Р-522/полтавський окружний земельний відділ, м. полтава 
полтавської округи/постанови, положення, циркуляри, інструкції пол-
тавського губернського земельного управління, окружного земельного 
відділу, протоколи загальних зборів незаможників підлеглих сіл, засідань, 
нарад, звіти та відомості про стан робіт по землевпорядкуванню/1923–
1930 рр./2602 спр.

1105/ф. Р-523/Червоноградське повітове бюро професійних спілок, 
м. Червоноград Червоноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних 
зборів членів профспілок, засідань правління бюро, звіти про роботу, ста-
тистичні відомості, матеріали товариського дисциплінарного суду, списки 
особового складу/1921–1923 рр./66 спр.

1106/ф. Р-524/Кобеляцьке повітове професійне бюро, м. Кобеляки 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри вищих профспілко-
вих організацій, протоколи засідань бюро, звіти профспілок, списки членів 
профспілок/1921–1923 рр./23 спр.

1107/ф. Р-525/зіньківське повітове відділення професійних спілок 
працівників комунального господарства, м. зіньків зіньківського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження вищих профспілкових 
організацій, відомості про соціальне страхування, про тарифну оплату 
праці, заяви про прийом до членів спілки/1922 р./8 спр.

1108/ф. Р-526/зіньківська повітова професійна спілка деревооброб-
ників, м. зіньків зіньківського повіту полтавської губернії/протоколи за-
гальних зборів членів профспілки, колективні договори, списки членів 
профспілки/1921–1923 рр./8 спр.

1109/ф. Р-527/зіньківське повітове відділення професійних спілок 
сільськогосподарських працівників землі і лісу, м. зіньків зіньківського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження вищих профспіл-
кових організацій, протоколи засідань правління, облік батраків/1922–
1923 рр./3 спр.

1110/ф. Р-528/зіньківське повітове бюро професійних спілок, 
м. зіньків зіньківського повіту полтавської губернії/протоколи засідань 
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полтавської губернської ради професійних спілок, протоколи пленумів, 
з’їздів, засідань профбюро, звіти низових профспілкових організацій/1920–
1923 рр./26 спр.

1111/ф. Р-529/зіньківський повітовий секретаріат професійної спі-
лки працівників мистецтва, м. зіньків зіньківського повіту полтавскої 
губернії/протоколи засідань секретаріату, заяви про прийом до членів 
профспілки/1922–1923 рр./3 спр.

1112/ф. Р-530/Червоноградський повітовий відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. Червоноград Червоноградського повіту полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, 
статут повітового відділу профспілок, відомості перереєстрації вчителів, 
списки членів профспілки, відомості членських внесків/1917–1922 рр./
59 спр.

1113/ф. Р-531/Червоноградський повітовий відділ професійної спілки 
працівників харчової промисловості, м. Червоноград Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження вищих проф-
спілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
протоколи правління каси взаємодопомоги безробітним, звіти про роботу 
відділу/1922–1923 рр./57 спр.

1114/ф. Р-532/Червоноградське повітове відділення професійної 
спілки комунальних працівників, м. Червоноград Червоноградського 
повіту полтавської губернії/протоколи 1-го губернського з’їзду профспілки 
комунальних працівників, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
звіти про роботу відділення, списки членів профспілки/1921–1922 рр./
12 спр.

1115/ф. Р-535/полтавське губернське відділення професійної спі-
лки працівників мистецтва, м. полтава полтавської губернії/Інструкції і 
розпорядження полтавської губернської ради професійних спілок, протоколи 
засідань правління губвідділення, звіти про роботу, відомості про роботу 
міського комітету клубних працівників, бухгалтерські документи/1922–
1925 рр./124 спр.

1116/ф. Р-540/полтавський губернський відділ професійної спілки 
працівників землі та лісу, м. полтава полтавської губернії/протоколи 3-
го губернського з’їзду, губернської та окружної конференції профспілки 
працівників землі та лісу, список членів робіткомів/1921–1924 рр./7 спр.

1117/ф. Р-545/полтавський губернський відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. полтава полтавської губернії/Накази, інструкції, 
розпорядження ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників освіти, 
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління, 
листування про проведення учительських з’їздів, протоколи засідань 
та звіти про роботу районних комітетів профспілки, звіти про роботу 
губвідділу, список членів профспілки, бухгалтерські документи, списки 
особового складу/1917–1925 рр./399 спр.

1118/ф. Р-546/полтавська окружна рада професійних спілок, м. пол-
тава полтавської округи/постанови, циркуляри, розпорядження, інстру-
кції вищих профспілкових організацій, протоколи засідань та звіти низо-
вих профспілкових організацій, бухгалтерські документи/1923–1930 рр./
538 спр.
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1119/ф. Р-549/полтавська окружна філія професійної спілки транс-
портників, м. полтава полтавської округи/Циркуляри і розпорядження 
Всеукраїнського центрального управління спілки та полтавської окруж-
ної філії, протоколи загальних зборів членів профспілки засідань комісій, 
звіти про роботу, відомості про умови праці, колективні договори, бухгал-
терські документи/1925–1930 рр./271 спр.

1120/ф. Р-550/полтавське окружне відділення професійної спілки де-
ревообробників, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних збо-
рів, конференцій членів профспілки, засідань правління, відомості сплати 
членських внесків/1924–1929 рр./69 спр.

1121/ф. Р-551/полтавський окружний відділ професійної спілки 
працівників мистецтва, м. полтава полтавської округи/Циркуляри, розпо-
рядження, інструкції ВЦРпс полтавської окружної ради професійних 
спілок, протоколи, звіти, листування, бухгалтерські документи/1925–
1929 рр./94 спр.

1122/ф. Р-554/полтавська окружна філія професійної спілки шкі-
ряників, м. полтава полтавської округи/протоколи конференцій, загальних 
зборів членів профспілки, звіти та інформація про роботу філії, колективні 
договори/1925–1930 рр./109 спр.

1123/ф. Р-555/полтавська окружна філія професійної спілки меди-
ко-санітарних працівників, м. полтава полтавської округи/Циркуляри 
та розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи, звіти 
про роботу, листування, бухгалтерські документи, особові картки членів 
спілки/1925–1927 рр./415 спр.

1124/ф. Р-556/полтавський дільничий комітет професійної спілки 
медико-санітарних працівників, м. полтава/Циркуляри, розпорядження, 
інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, виробничих нарад, плани і звіти, бухгалтерські доку-
менти/1922–1926 рр./31 спр.

1125/ф. Р-557/полтавська окружна філія спілки будівельників, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих проф-
спілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
протоколи низових профспілкових організацій, звіти та плани роботи філії, 
списки членів профспілки, відомості сплати членських внесків/1926–
1930 рр./275 спр.

1126/ф. Р-558/полтавський окружний відділ спілки працівників 
комунального господарства, м. полтава полтавської округи/протоколи 
засідань правління профспілки, статистичні відомості, звіти і протоколи 
низових профспілкових організацій, облік безробітних членів профспілки, 
кошторис, фінансові звіти, касова книга окрвідділу, анкети членів прав-
ління/1924–1928 рр./188 спр.

1127/ф. Р-559/полтавський окружний відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпоряд-
ження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів 
профспілки, протоколи низових профспілкових організацій, касові доку-
менти, список членів спілки та особового складу/1923–1930 рр./954 спр.
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1128/ф. Р-560/Червоноградське окружне бюро професійних спілок, 
м. Червоноград полтавської губернії/протоколи засідань правління, про-
токоли та звіти низових профспілкових організацій, списки особового 
складу/1923–1925 рр./44 спр.

1129/ф. Р-561/Червоноградське окружне відділення спілки працівни-
ків комунального господарства, м. Червоноград полтавської губернії/
Циркуляри і розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи 
засідань правління, конфліктно-розціночної комісії, касові документи, 
протоколи засідань низових профспілкових організацій, анкети членів 
профспілки/1923–1924 рр./29 спр.

1130/ф. Р-562/Червоноградська окружна філія професійної спілки 
радянських торговельних службовців, м. Червоноград Червоноградської 
округи полтавської губернії/звіти і протоколи районних місцевкомів, 
трудові умови/1925 р./9 спр.

1131/ф. Р-563/Червоноградська окружна філія професійної спілки 
шкіряників, м. Червоноград Червоноградської округи полтавської губер-
нії/Циркуляри, інструкції губернського відділу профспілки шкіряників 
та полтавської губернської ради профспілок, плани роботи філії, труд-
умови/1924–1925 рр./11 спр.

1132/ф. Р-564/Червоноградське окружне відділення професійної спі-
лки працівників землі і лісу, м. Червоноград Червоноградської округи пол-
тавської губернії/звіти, протоколи низових профспілкових організацій, 
відомості перереєстрації членів спілки, списки членів спілки/1923–
1925 рр./45 спр.

1133/ф. Р-565/золотоніське повітове відділення професійної 
спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. золотоноша 
золотоніського повіту полтавської губернії/Циркуляри і протоколи засідань 
ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників харчової і смакової 
промисловості, протоколи загальних зборів членів профспілки млинів, 
списки членів профспілки/1921–1922 рр./28 спр.

1134/ф. Р-566/прилуцьке повітове відділення професійної спілки 
працівників мистецтва, м. прилуки прилуцького повіту полтавської губер-
нії/протоколи, договори, фінансові звіти повітвідділення, списки членів 
профспілки/1920–1922 рр./6 спр.

1135/ф. Р-567/прилуцьке повітове відділення професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості, м. прилуки полтавської 
губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових 
організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
правління повітових конференцій, звіти про роботу, листування, 
бухгалтерські документи/1918–1923 рр./39 спр.

1136/ф. Р-568/Роменська окружна філія професійної спілки праців-
ників харчової та смакової промисловості, м. Ромни Роменської округи/
постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових 
організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань комісій, звіти про роботу, звіти низових профспілкових організацій, 
особові справи/1921–1930 рр./609 спр.
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1137/ф. Р-569/Роменська окружна філія професійної спілки будівель-
ників, м. Ромни Роменської округи/постанови, циркуляри, розпорядження 
вищих профспілкових організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань правління філії, раймісцевкомів, листування 
з фабзавкомами і групкомами, звіти про роботу філії, бухгалтерські 
документи/1923–1930 рр./203 спр.

1138/ф. Р-570/Роменська окружна філія професійної спілки медико-
санітарних працівників праці, м. Ромни Роменської округи/постанови, 
циркуляри, розпорядження, накази, інструкції вищих профспілкових 
організацій та окрфілії, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань правління філії, комісій, звіти про роботу, листування з місцев-
комами, матеріали обстежень роботи місцевкомів, бухгалтерські до-
кументи/1920–1930/351 спр.

1139/ф. Р-571/прилуцька окружна філія професійної спілки пра-
цівників землі та лісу, м. прилуки прилуцької округи/постанови, цирку-
ляри, розпорядження, інструкції, накази вищих профспілкових організацій 
та окрспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
правління окрспілки, раймісцевкомів, звіти про роботу, бухгалтерські до-
кументи/1921–1928 рр./439 спр.

1140/ф. Р-572/прилуцька окружна філія професійної спілки кравців, 
м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри та розпорядження вищих проф-
спілкових організацій, протоколи засідань губвідділу, окрбюро, райміс-
цевкомів профспілки, звіти про роботу філії, фінансові звіти, колективні 
договори, списки членів профспілки/1923–1930 рр./119 спр.

1141/ф. Р-573/прилуцька окружна філія професійної спілки праців-
ників харчової промисловості, м. прилуки прилуцької округи/протоколи 
з’їздів, загальних зборів, засідань місцевкомів профспілки, звіти і плани 
роботи філії, грошові документи/1926–1929 рр./74 спр.

1142/ф. Р-574/прилуцьке окружне правління професійної спілки 
будівельників, м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри та розпоряджен-
ня вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів 
профспілки, нарад профактиву, засідань правління, звіти та протоколи 
місцевкомів, плани роботи правління, списки особового складу, грошові 
документи/1921–1929 рр./444 спр.

1143/ф. Р-575/прилуцька окружна філія професійної спілки пра-
цівників медично-санітарних установ, м. прилуки прилуцької округи/
Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, 
протоколи загальних зборів членів профспілки засідань правління філії, 
місцевкомів, колективні договори, список членів профспілки, звіти 
місцевкомів та уповноважених профспілки/1918–1928 рр./302 спр.

1144/ф. Р-576/прилуцька окружна професійна спілка друкарської 
промисловості, м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри та розпоряд-
ження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань правління та виробничих комісій, грошові 
документи/1919–1928 рр./54 спр.

1145/ф. Р-577/прилуцька окружна професійна спілка шкіряної 
промисловості, м. прилуки прилуцької округи/протоколи засідань пол-
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тавського губвідділу профспілки, загальних зборів членів профспілки, 
засідань правління, звіти, плани роботи окрспілки, колективні договори, 
протоколи засідань бюро каси взаємодопомоги, грошові документи, акти 
ліквідаційної комісії/1923–1930 рр./140 спр.

1146/ф. Р-578/прилуцька окружна філія професійної спілки пра-
цівників транспорту, м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри та роз-
порядження вищих профспілкових організацій, протоколи засідань правлін-
ня профспілки, звіти та протоколи районних комітетів профспілки, грошові 
документи, матеріали ліквідаційної комісії, списки членів профспілки та 
особового складу/1922–1930 рр./274 спр.

1147/ф. Р-579/прилуцьке окружне правління професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості, м. прилуки прилуцької 
округи/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових організацій, 
протоколи засідань правління, конфліктно-розціночної комісії, каси 
взаємодопомоги, звіти та протоколи фабрично-заводських комітетів та 
профуповноважених, колективні договори, грошові документи/1923–
1930 рр./407 спр.

1148/ф. Р-580/прилуцька окружна професійна спілка працівників 
зв’язку, м. прилуки прилуцької округи/протоколи загальних зборів чле-
нів профспілки, засідань правління, протоколи та звіти робіткомів та про-
фуповноважених, колективні договори, грошові документи/1922–1927 рр./
159 спр.

1149/ф. Р-581/прилуцька окружна філія професійної спілки праців-
ників  мистецтва, м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри, розпоряд-
ження вищих профспілкових організацій, копії протоколів ЦК Всесоюзної 
професійної спілки працівників мистецтва, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань правління, місцевкомів, звіти про роботу проф-
уповноважених, колективні договори, списки членів спілки та особового 
складу, грошові документи/1923–1927 рр./115 спр.

1150/ф. Р-583/золотоніська окружна філія професійної спілки пра-
цівників освіти, м. золотоноша золотоніської округи полтавської губернії/
Циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій, протоколи 
засідань правління окрфілії, звіти та протоколи низових профспілкових 
організацій, грошові документи/1923–1925 рр./68 спр.

1151/ф. Р-584/золотоніська окружна філія професійної спілки транс-
портників, м. золотоноша золотоніської округи полтавської губернії/
протоколи загальних зборів членів спілки, списки членів спілки, звіти 
профуповноважених/1923–1924 рр./36 спр.

1152/ф. Р-585/золотоніська окружна філія професійної спілки пра-
цівників харчової та смакової промисловості, м. золотоноша золотоніської 
округи полтавської губернії/протоколи засідань полтавського губернсь-
кого відділу спілки, загальних зборів членів профспілки, конференцій 
та засідань фабрично-заводських комітетів, звіти про роботу окрфілії 
та фабзавкомів, колективні договори, відомості обліку неписьменних 
і малописьменних членів спілки, списки членів спілки, грошові доку-
менти/1922–1925 рр./49 спр.
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1153/ф. Р-587/зіньківська районна комісія боротьби з наслідками 
голоду, м. зіньків полтавської округи полтавської губернії/звіти комісії/
1923 р./1 спр.

1154/ф. Р-588/Гадяцька повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. Гадяч Гадяцького повіту полтавської губернії/листування про збір 
пожертвувань на користь голодуючих, звіти про роботу комісії, списки 
оподатковуваних на користь голодуючих, бухгалтерські документи/1921–
1923 рр./9 спр.

1155/ф. Р-589/Роменська повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. Ромни Роменського повіту полтавської губернії/Циркуляри і розпоряд-
ження губернської комісії допомоги голодуючим, протоколи засідань комі-
сії, відомості про надходження продуктів/1921–1922 рр./14 спр.

1156/ф. Р-590/лохвицька повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. лохвиця лохвицького повіту полтавської губернії/Циркуляри та інструк-
ції губернської комісії допомоги голодуючим, книги обліку пожертвувань, 
бухгалтерські документи, списки особового складу/1921–1922 рр./50 спр.

1157/ф. Р-591/Костянтиноградська повітова комісія допомоги голо-
дуючим, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження губернської комісії допомоги голо-
дуючим, звіти, телеграми про надходження пожертвувань, бухгалтерські 
документи/1921–1922 рр./22 спр.

1158/ф. Р-592/Кобеляцька повітова комісія з ліквідації наслідків 
голоду, м. Кобеляки Кобеляцького повіту полтавської губернії/прибутково-
видатковий журнал/1922–1923 рр./1 спр.

1159/ф. Р-593/Костянтиноградська повітова комісія з ліквідації нас-
лідків голоду, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту полтавсь-
кої губернії/Циркуляри і розпорядження губернської комісії з ліквідації 
наслідків голоду звіти комісії/1922–1923 рр./21 спр.

1160/ф. Р-594/полтавська окружна комісія з ліквідації наслідків 
голоду, м. полтава полтавської губернії/Відомості про проведення місяч-
ника допомоги голодуючим, звіти районних комісій, бухгалтерські доку-
менти/1923 р./27 спр.

1161/ф. Р-595/полтавська губернська комісія допомоги голодуючим, 
м. полтава полтавської губернії/Накази та розпорядження, протоколи 
засідань комісії, звіти повітових комісій/1921–1923 рр./185 спр.

1162/ф. Р-596/полтавська повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань комісії, відомості про 
збір пожертвувань, звіти волосних комісій/1921–1922 рр./44 спр.

1163/ф. Р-597/Карлівське лісництво, с. Карлівка Костянтиноградсь-
кого повіту полтавської губернії/Бухгалтерські звіти, списки особового 
складу лісової охорони/1920–1921 рр./12 спр.

1164/ф. Р-598/Бірківське лісництво, с. Бірки зіньківського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження полтавського губернсь-
кого лісового управління, відомості про стан лісових дач, річний господар-
ський план та звіти, книга обліку збуту лісу, книга бухобліку, списки осо-
бового складу/1922–1923 рр./24 спр.
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1165/ф. Р-599/Краснокутське лісництво, м. Краснокутськ Богодухів-
ського повіту Харківської губернії/Циркуляри і розпорядження Харківсь-
кого губернського лісового управління, розпорядження Богодухівського 
повітового земельного відділу про відведення лісових ділянок, відомості 
про розкрадання лісу, про культивовані розсадники/1920–1923 рр./16 спр.

1166/ф. Р-600/південне лісництво с. лутище Богодухівського повіту 
Харківської губернії/Циркуляри і розпорядження Харківського губернсь-
кого лісового управління, інструкції з протипожежної безпеки, списки 
особового складу/1921–1924 рр./64 спр.

1167/ф. Р-601/Кобеляцьке лісництво, м. Кобеляки Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції полтавсько-
го губернського лісового управління, план господарської дяльності, річні 
звіти, відомості про продаж та охорону лісу, книга обліку збуту лісу, книга 
бухобліку/1922–1924 рр./94 спр.

1168/ф. Р-602/Розсошинське лісництво, с. Розсошинці полтавського 
повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції пол-
тавського губернського лісового управління, господарчі плани, річні звіти, 
відомості про лісову охорону, лісорозробки, листування з Харківським та 
полтавським управліннями землеробства та держмайна, списки особового 
складу/1917–1923 рр./145 спр.

1169/ф. Р-603/Опішнянське лісництво, с. Опішня зіньківського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції полтавського 
губернського лісового управління, особові рахунки, списки особового 
складу/1922–1924 рр./74 спр.

1170/ф. Р-604/Костянтинівське лісництво, с. Костянтинівка Богоду-
хівського повіту Харківської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструк-
ції губернського лісового управління, господарські плани, річні звіти, 
відомості про лісовпорядження, самовирубку лісу, лісову охорону, відомо-
сті заробітної плати, списки особового складу/1920–1924 рр./50 спр.

1171/ф. Р-605/полтавське лісництво, м. полтава полтавської губер-
нії/Циркуляри та розпорядження полтавського губернського лісового 
управління, річні звіти, прибутково-видаткові кошториси, відомості про 
лісорозробки, облік та оцінку лісу, лісокультурні роботи, охорону 
лісу, документи лісничого полтавського лісництва, списки особового 
складу/1917–1925 рр./109 спр.

1172/ф. Р-607/Червоноградське лісництво, м. Червоноград Червоно-
градського району Червоноградської округи полтавської губернії/Роз-
порядження та інструкції губернського лісового управління, звіти про 
роботу, списки особового складу/1922–1925 рр./117 спр.

1173/ф. Р-608/Хорольське лісництво, м. Хорол Хорольського повіту 
полтавської губернії/Циркуляри губернського лісового управління, списки 
особового складу/1922 р./21 спр.

1174/ф. Р-609/Чутівське лісництво, с. Чутове полтавського району/
Циркуляри та розпорядження керівних установ, протоколи загальних збо-
рів працівників, звіти про роботу, відомості про використання лісів, списки 
особового складу/1922–1931 рр./65 спр.
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1175/ф. Р-610/Котелевське лісництво, с. Котельва Котелевського ра-
йону полтавської округи/Розпорядження та інструкції керівних установ, 
звіти про роботу, списки особового складу/1924–1927 рр./53 спр.

1176/ф. Р-611/Диканське лісництво, с. Диканька полтавського ра-
йону полтавської округи/Циркуляри керівних установ, звіти про роботу, 
списки особового складу/1919–1930 рр./123 спр.

1177/ф. Р-612/Борівське лісництво полтавської округи полтавсь-
кої губернії/Циркуляри та інструкції губернського лісового управління, 
накази, звіти, договори лісництва, список особового складу/1922–1925 рр./
68 спр.

1178/ф. Р-613/Воронянське лісництво, хут. Ворони полтавського по-
віту полтавської губернії/Головна книга/1923 р./1 спр.

1179/ф. Р-614/полтавський районний відділ місцевого господарства, 
м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження полтав-
ського окрвиконкому та райвиконкому, відомості про шляхове будівництво, 
стан комунальних будівель та їх ремонт, денаціоналізацію будівель, вико-
ристання колишніх церковних будівель/1924–1925 рр./46 спр.

1180/ф. Р-616/полтавський комітет Американської адміністрації 
допомоги голодуючим, м. полтава полтавської губернії/Накази про 
видачу пайків, фінансові звіти, протоколи засідань повітових комісій/1922–
1923 рр./19 спр.

1181/ф. Р-617/полтавська окружна страхова каса, м. полтава пол-
тавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи 
засідань комітету страхкаси, звіти, кошториси, статвідомості, листування, 
книги бухобліку/1924–1930 рр./32 спр.

1182/ф. Р-618/полтавська міська страхова каса, м. полтава Харків-
ської області/Циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомпраці та 
обласної страхкаси, протоколи засідань комітету страхкаси, звіти, кошто-
риси, статвідомості, відомості про страхувальників, головна картотека 
страхувальників, листування, книги бухобліку/1931–1933 рр./89 спр.

1183/ф. Р-619/Грунський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Грунь Груньського району полтавської округи/Циркуляри, розпоряд-
ження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи загальних 
міжспілкових зборів та засідань райпрофсекретаріату/1923–1926 рр./7 спр.

1184/ф. Р-620/Диканський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Диканька Диканського району полтавської округи/протоколи засідань 
райсекретаріату, райконференцій та нарад, бюро каси взаємодопомоги, 
списки членів каси взаємодопомоги/1925–1926 рр./8 спр.

1185/ф. Р-621/Карлівський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Карлівка Карлівського району полтавської округи/Розпорядження 
окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, культкомісії, профкомів, 
плани роботи, звіти, касові книги/1926–1928 рр./36 спр.

1186/ф. Р-622/зіньківський районний секретаріат професійних спі-
лок, м. зіньків зіньківського району полтавської округи/Циркуляри та роз-
порядження губернської ради професійних спілок та окружного професій-
ного бюро, протоколи загальних зборів членів профспілки, конференцій, 
засідань райсекретаріату, плани роботи секретаріату та районних спілок, 
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фінансові та статзвіти секретаріату та районних спілок, списки батраків, 
список особового складу/1923–1927 рр./23 спр.

1187/ф. Р-623/Червоноградський районний секретаріат професійних 
спілок, м. Червоноград Червоноградського району полтавської округи/
Циркуляри та ропорядження вищих профспілкових організацій, звіти рай-
секретаріату, протоколи засідань та звіти райкомів профспілок, списки без-
робітних членів спілки, фінансові звіти, грошові документи, списки осо-
бового складу/1925–1928 рр./72 спр.

1188/ф. Р-624/Котелевський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Котельва Котелевського району полтавської округи/протоколи 
засідань окрпрофбюро, райсекретаріату, загальних зборів членів профспі-
лки касова книга/1924–1926 рр./9 спр.

1189/ф. Р-625/Кегичівський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Кегичівка Кегичівського району полтавської округи/Розпорядження 
окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та райкомів профспілок, 
фінансові та статистичні звіти райкомів профспілок, книга обліку членів 
профспілок по району/1924–1926 рр./21 спр.

1190/ф. Р-626/Машівський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Машівка Машівського району полтавської округи/протоколи нарад 
райуповноважених профспілок, засідань райсекретаріату, відомості про 
збитки від інтервенції, трудові умови, звіти про роботу/1925–1926 рр./
5 спр.

1191/ф. Р-627/Нехворощанський районний секретаріат професійних 
спілок, с. Нехвороща Нехворощанського району полтавської округи/
Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та рай-
комів профспілок, плани роботи, матеріали курортно-відборочної комісії, 
список членів профспілок/1925–1926 рр./13 спр.

1192/ф. Р-628/Рублівський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Рублівка Рублівського району полтавської округи/протоколи засідань 
окрпрофбюро, райсекретаріату, плани роботи та звіти/1925–1926 рр./4 спр.

1193/ф. Р-629/Решетилівський районний секретаріат професійних 
спілок, с. Решетилівка Решетилівського району полтавської округи/Роз-
порядження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсек-
ретаріату та міжспілкових нарад, звіти про роботу/1925–1926 рр./10 спр.

1194/ф. Р-630/сахнівщанський районний секретаріат професійних 
спілок, с. сахнівщина сахнівщанського району полтавської округи/Розпо-
рядження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсекрета-
ріату та міжспілкових нарад, плани роботи, фінансові звіти, статзвіти, акти 
ревізійної комісії/1925 р./5 спр.

1195/ф. Р-631/Чутівський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Чутове Чутівського району полтавської округи/Циркуляри та розпоряд-
ження окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро, райсекретаріату, 
міжспілкових загальних зборів, плани роботи, звіти, списки курортно-
відборочної комісії, протоколи засідань правління каси взаємодопомоги, 
касова книга/1924–1926 рр./18 спр.

1196/ф. Р-632/Білоцерківський районний секретаріат професійних 
спілок, с. Білоцерківка Білоцерківського району полтавської округи/Цир-
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куляри та розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекрета-
ріату, плани роботи, фінансові та статистичні звіти/1924–1926 рр./9 спр.

1197/ф. Р-633/Баляснівський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Балясне Баляснівського району полтавської округи/Циркуляри 
окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату, грошові доку-
менти/1925–1926 рр./5 спр.

1198/ф. Р-634/Новосанджарський районний секретаріат професійних 
спілок, с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/
протоколи засідань райсекретаріату та райкомів профспілок/1925–1926 рр./
2 спр.

1199/ф. Р-635/Опішнянський районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Опішня Опішнянського району полтавської округи/Циркуляри 
губпрофради та окрпрофбюро, протоколи засідань райпрофбюро та кон-
ференцій, фінансові та статистичні звіти/1923–1926 рр./12 спр.

1200/ф. Р-636/Кобеляцький районний секретаріат професійних спі-
лок, м. Кобеляки Кобеляцького району полтавської округи/Циркуляри 
губпрофради та окрпрофбюро, протоколи засідань райсекретаріату та 
міжспілкових зборів, звіти про роботу/1924–1927 рр./12 спр.

1201/ф. Р-637/Шишацький районний секретаріат професійних спі-
лок, с. Шишаки Шишацького району полтавської округи/Циркуляри 
окрпрофбюро, протоколи засідань окрпрофбюро та райсекретаріату, звіти 
про роботу секретаріату та райкомів профспілок/1924–1926 рр./13 спр.

1202/ф. Р-638/Баляснівський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Балясне Баляснівського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засі-
дань райкому та конфліктно-розціночної комісії, колективні договори, 
звіти про роботу, грошові документи/1926–1928 рр./41 спр.

1203/ф. Р-639/Грунський районний комітет спілки радянських тор-
говельних службовців, с. Грунь Грунського району полтавської губернії/
Відомості збору членських внесків, касова книга, грошові документи/1927–
1929 рр./6 спр.

1204/ф. Р-640/Рунівщинський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Рунівщина Рунівщинського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
райкому, конфліктно-розціночної комісії, ревізійної комісії, плани роботи, 
кошториси, фінансові звіти, колективні договори/1925–1930 рр./86 спр.

1205/ф. Р-641/Опішнянський районний комітет спілки радянських 
торговельних службовців, с. Опішня Опішнянського району полтавської 
округи/Відомості збору членських внесків, касова книга/1927–1930 рр./
5 спр.

1206/ф. Р-642/сахнівщанський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. сахнівщина сахнівщанського 
району полтавської округи/звіти та плани роботи, касові відомості/1929–
1930 рр./3 спр.

1207/ф. Р-643/Нехворощанський районний комітет професійної спі-
лки радянських торговельних службовців, с. Нехвороща Нехворощанського 
району полтавської округи/звіти про роботу, грошові документи/1929 р./
3 спр.
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1208/ф. Р-644/Червоноградський районний комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців, м. Червоноград Черво-
ноградського району полтавської округи/Трудові умови, касові книги та 
відомості/1926–1930 рр./7 спр.

1209/ф. Р-645/Котелевський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Котельва Котелевського району 
полтавської округи/Касові документи/1928 р./1 спр.

1210/ф. Р-646/Рублівський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Рублівка Рублівського району 
полтавської округи/прибутково-видаткові кошториси, грошові доку-
менти/1929–1930 рр./6 спр.

1211/ф.Р-647/Машівський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Машівка Машівського району 
полтавської округи/постанови та розпорядження правління окрпрофбюро, 
протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань райкому, акти 
ревкомісії, список членів профспілки, реєстраційні картки членів спілки, 
відомість членських внесків, грошові документи/1925–1930 рр./58 спр.

1212/ф. Р-648/Великобучківський районний комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців, с. Великі Бучки Вели-
кобучківського району полтавської округи/Розпорядження окружного 
правління спілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
райкому, конфліктно-розціночної комісії, колективні договори, звіти про 
роботу, грошові документи/1928–1929 рр./45 спр.

1213/ф. Р-649/Кегичівський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Кегичівка Кегичівського району 
полтавської округи/Касові відомості, акти ревізійної комісії грошові до-
кументи/1928–1930 рр./6 спр.

1214/ф. Р-650/Чутівський районний комітет професійної спілки ра-
дянських торговельних службовців, с. Чутове Чутівського району пол-
тавської округи/прибутково-видатковий кошторис, фінансовий звіт/1927 р./
1 спр.

1215/ф. Р-651/зачепилівський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. зачепилівка зачепилівського 
району полтавської округи/Касова книга/1930 р./1 спр.

1216/ф. Р-652/Малоперещепинський районний секретаріат професій-
них спілок, с. Мала перещепина Малоперещепинського району полтавсь-
кої округи/Розпорядження окрпрофбюро, протоколи засідань райсекрета-
ріату, плани роботи, звіти про роботу, списки членів спілки/1925–1926 рр./
19 спр.

1217/ф. Р-653/Яготинський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Яготин Яготинського 
району прилуцької округи/Розпорядження окрправління спілки, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, конфліктно-
розціночної комісії, звіти про роботу, трудові умови, список батраків, 
грошові документи/1926–1928 рр./191 спр.

1218/ф. Р-654/Баляснівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Балясне Баляснівського 
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району полтавської округи/Розпорядження губвідділу спілки, протоколи 
та звіти сільуповноважених, протоколи засідань конфліктно-розціночних 
комісій, плани роботи, трудові умови, списки сільуповноважених, чле-
нів профспілки, батраків, відомість членських внесків, грошові доку-
менти/1924–1927 рр./47 спр.

1219/ф. Р-655//Великобучківський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Великі Бучки  
Великобучківського району полтавської округи/Розпорядження окр-
правління профспілки, звіти про роботу, трудові умови, відомість реєстрації 
конфліктів, обліку батраків, грошові документи/1926–1927 рр./31 спр.

1220/ф. Р-656/Драбівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Драбів Драбівського 
району полтавської округи/Розпорядження окрправління спілки, прото-
коли засідань райкому, сількомів, загальних зборів батраків, реєстраційні 
картки батраків, відомості реєстрації конфліктів, плани роботи та звіти, 
трудові договори, списки членів спілки, грошові документи/1923–1928 рр./
119 спр.

1221/ф. Р-657/Диканський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Диканька Диканського 
району полтавської округи/Розпорядження окрвідділу спілки, протоколи 
засідань райкому, сількомів, нарад, трудові умови, звіти про роботу, кон-
фліктні справи, відомості обліку членів спілки/1923–1927 рр./28 спр.

1222/ф. Р-658/зачепилівський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. зачепилівка зачепи-
лівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів 
профспілки, засідань райкому та сількомів, трудові умови, відомість обліку 
членів профспілки та членських внесків, грошові документи/1926–1927 рр./
14 спр.

1223/ф. Р-659/Карлівський районний комітет професійної спілки сіль-
ськогосподарських та лісових працівників, с. Карлівка Карлівського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
райкому та сількомів, звіти про роботу, плани роботи, трудові умови, 
відомості реєстрації конфліктів, списки членів спілки батраків, членів каси 
взаємодопомоги, грошові документи/1923–1929 рр./139 спр.

1224/ф. Р-660/зіньківський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. зіньків зіньківського 
району полтавської округи/Розпорядження окрвідділу профспілки, прото-
коли загальних зборів членів профспілки, засідань райкому, сількомів та 
робіткомів, трудові умови, списки безробітних членів спілки, батраків, 
відомість реєстрації конфліктів, грошові документи/1923–1927 рр./49 спр.

1225/ф. Р-661/Котелевський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, с. Котельва Котелевського району полтавської 
округи/Інструкції райпрофсекретаріату, протоколи загальних зборів членів 
профспілки, засідань окрправління, райкому сільробіткомів, трудові умови, 
облік членів спілки, грошові документи/1922–1927 рр./43 спр.

1226/ф. Р-662/Кегичівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кегичівка Кегичівського 
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району полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань 
та звіти райкому та сількомів, трудові умови, відомості реєстрації конфлік-
тів, списки членів профспілки, грошові документи/1924–1928 рр./54 спр.

1227/ф. Р-663/Кобеляцький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. Кобеляки Кобеляцького 
району полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи загаль-
них зборів членів профспілки, засідань окрспілки, райкому, сількомів, звіти 
райкому та сількомів про роботу, трудові умови, облік членів профспілки та 
батраків, грошові документи/1924–1927 рр./59 спр.

1228/ф. Р-664/Нехворощанський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Нехвороща Нехво-
рощанського району полтавської округи/протоколи загальних зборів чле-
нів спілки, засідань райкому та сількомів, план роботи, книга реєстрації 
конфліктів, список батраків та неписьменних, список членів профспілки, 
грошові документи/1923–1927 рр./62 спр.

1229/ф. Р-665/Малоперещепинський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Мала перещепина 
Малоперещепинського району полтавської округи/протоколи загальних 
зборів членів профспілки, засідань райкому, сількомів, прибутково-видат-
кові кошториси райкому та сількомів, трудові умови, списки членів спілки, 
батраків/1924–1927 рр./29 спр.

1230/ф. Р-666/Опішнянський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Опішня Опішнянського 
району полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань 
райкому, сількомів та нарад, книга реєстрації конфліктів, трудові умови, 
списки членів профспілки, батраків, грошові документи/1923–1927 рр./
48 спр.

1231/ф. Р-667/Рублівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Рублівка Рублівського 
району полтавської округи/Розпорядження окрспілки, протоколи засідань 
райкому та нарад, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, грошові 
документи/1923–1927 рр./32 спр.

1232/ф. Р-668/Решетилівський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Решетилівка Реше-
тилівського району полтавської округи/звіти про роботу райкому та рай-
уповноважених, протоколи засідань сількомів, трудові умови, книга реє-
страції конфліктів, список членів профспілки, грошові документи/1924–
1927 рр./64 спр.

1233/ф. Р-669/Новосанджарський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Нові санджари Ново-
санджарського району полтавської округи/протоколи засідань райкому, 
сількомів та загальних зборів батраків, звіти про роботу райкому, трудові 
умови, книга реєстрації конфліктів, списки членів профспілки, грошові 
документи/1924–1927 рр./76 спр.

1234/ф. Р-670/Червоноградський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Червоноград Чер-
воноградського району полтавської округи/Розпорядження окрспілки, 
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому та 
сількомів, трудові умови, книга реєстрації конфліктів, списки членів 
профспілки та батраків, грошові документи/1924–1927 рр./90 спр.
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1235/ф. Р-671/зіньківська районна секція професійної спілки пра-
цівників мистецтва, м. зіньків зіньківського району полтавської округи/
Розпорядження полтавського губернського відділу профспілки працівни-
ків мистецтва, протоколи загальних зборів членів профкому та засідань 
правління секції, звіти про роботу/1923–1926 рр./11 спр.

1236/ф. Р-672/зіньківський районний комітет професійної спілки де-
ревообробників, м. зіньків зіньківського району полтавської округи/про-
токоли загальних зборів членів профспілки, тарифні умови, список членів 
профспілки/1924–1926 рр./3 спр.

1237/ф. Р-673/сахнівщанський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. сахнівщина сах-
нівщанського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань райкому та сільробіткомів, трудові умови, акти 
ревізійної комісії, грошові документи, списки членів профспілки/1923–
1927 рр./35 спр.

1238/ф. Р-674/Чутівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Чутове Чутівського 
району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
районних нарад та конференцій, засідань райкому та сількомів, звіти про 
роботу, список членів спілки, грошові документи/1922–1927 рр./66 спр.

1239/ф. Р-675/Шишацький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Шишаки Шишацького 
району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань райкому та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, тру-
дові умови, книга реєстрації конфліктів, список членів профспілки та бат-
раків, грошові документи/1924–1927 рр./78 спр.

1240/ф. Р-676/зіньківський районний комітет професійної спілки 
працівників комунального господарства, м. зіньків зіньківського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засі-
дань конфліктно-розціночної комісії, список членів профспілки та безробіт-
них/1924–1927 рр./21 спр.

1241/ф. Р-677/полтавський районний комітет професійної спілки 
працівників цукрової промисловості, м. полтава полтавської губернії/
протоколи засідань райкому, реєстраційні листи членів профспілки, списки 
особового складу/1921–1924 рр./5 спр.

1242/ф. Р-679/Груповий комітет № 1 полтавської окружної філії про-
фесійної спілки радянських торговельних службовців, м. полтава пол-
тавської округи/протоколи засідань групкому, звіти про роботу та фінансові, 
колективні договори, касові книги/1927–1930 рр./48 спр.

1243/ф. Р-680/Груповий комітет № 2 професійної спілки радянських  
торговельних службовців, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань групкому, конфліктно-
розціночної комісії, звіти про роботу, фінансові звіти, колективні договори, 
грошові документи/1926–1930 рр./40 спр.

1244/ф. Р-681/Груповий комітет № 3 полтавської окружної філії 
професійної спілки радянських торговельних службовців, м. полтава 
полтавської округи/Розпорядження губвідділу профспілки, протоколи 
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засідань групкому, культкомісії, конфліктно-розціночної комісії та комісії 
з охорони праці, звіти про роботу, акти ревізійної комісії, плани роботи, 
колективні договори, грошові документи, список членів профспілки/1925–
1930 рр./36 спр.

1245/ф. Р-682/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців полтавського ощадно-позичкового кооператив-
ного товариства “самопоміч”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, касові відомості/1929 р./2 спр.

1246/ф. Р-683/Місцевий комітет полтавського губернського війсь-
ково-продовольчого магазину, м. полтава полтавської округи/Циркуляри 
та інструкції, протоколи загальних зборів робітників і службовців, 
нарад активу, листування, відомості сплати членських внесків/1921–
1926 рр./14 спр.

1247/ф. Р-684/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців колективу “Утільсировина”, м. полтава пол-
тавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
місцевкому, касова книга/1930 р./6 спр.

1248/ф. Р-685/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців полтавського відділу Всеукраїнського акціо-
нерного товариства торгівлі “Вакот”, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, 
конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, список членів 
профспілки, відомості обліку членських внесків, грошові документи/1927–
1928 рр./52 спр.

1249/ф. Р-686/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців приватних підприємств, м. полтава полтавської 
округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцев-
кому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізійної комісії, грошові доку-
менти/1925–1926 рр./25 спр.

1250/ф. Р-687/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників шпильково-колодочної фабрики “Гвоздь”, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засі-
дань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії, виробничих нарад та 
культкомісії, касова книга/1925–1926 рр./17 спр.

1251/ф. Р-688/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників полтавської деревообробної фабрики, м. полтава пол-
тавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії та виробничих нарад, списки 
членів профспілки/1923–1928 рр./39 спр.

1252/ф. Р-689/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників лісопромислового паливного пайового товариства ліво-
бережної України “Укрліспал”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, конфліктно-
розціночної комісії, трудові умови, грошові документи/1924–1927 рр./
22 спр.

1253/ф. Р-690/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників лісопильного заводу, с. Диканька Диканського району 
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полтавської округи полтавської губернії/Розпорядження та інструкції ви-
щих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів членів проф-
спілки, засідань фабзавкому, конфліктно-розціночної комісії/1924 р./9 спр.

1254/ф. Р-691/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників лісопильного заводу, м. полтава полтавської губернії/
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, 
грошові документи/1923–1924 рр./13 спр.

1255/ф. Р-692/Фабрично-заводський комітет спілки деревообробни-
ків полтавської лісопильної фабрики, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань фабзавкому, кон-
фліктно-розціночної комісії акти ревізійної комісії/1927 р./6 спр.

1256/ф. Р-693/Фабрично-заводський комітет артілі “Картонажник”, 
м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань фабзавкому/1925 р./
5 спр.

1257/ф. Р-694/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців колективу полтавського сільського банку, 
м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів членів проф-
спілки, засідань місцевкому, конфліктно-розціночної комісії, акти ревізій-
ної комісії, список членів спілки, грошові документи/1924–1929 рр./77 спр.

1258/ф. Р-695/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при полтавській окружній інспектурі народної освіти, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань місцевкому та конфліктно-розціночної комісії, грошові доку-
менти/1924–1929 рр./17 спр.

1259/ф. Р-696/Фабрично-заводський комітет професійної спілки шкі-
ряників 3-ї державно-посадочної розкроювальної фабрики Українського 
шкіряного тресту, м. полтава полтавської округи/Розпорядження окру-
жної спілки шкіряників, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань фабзавкому, культкомісії, конфліктно-розціночної та виробничої 
комісій, звіти про роботу, колективні угоди, акти ревізійної комісії, спи-
ски особового складу, грошові документи/1925–1929 рр./78 спр.

1260/ф. Р-698/професійний комітет службовців паровозних бригад 
полтавського депо Московсько-Києво-Воронезьких залізниць, м. полтава 
полтавської губернії/протокол конференції представників головних проф-
спілкових комітетів залізниць України, відомість членських внесків/1917 р./
2 спр.

1261/ф. Р-699/Колектив служби руху станції полтава південної за-
лізниці, м. полтава полтавської губернії/протоколи загальних зборів ко-
лективу/1917–1922 рр./1 спр.

1262/ф. Р-700/заводський комітет робітників та службовців пол-
тавського єпархіального свічкового заводу, с. пушкарівка полтавського 
повіту полтавської губернії/протоколи загальних зборів, реєстр вихідних 
паперів/1920 р./2 спр.

1263/ф. Р-701/Місцевий комітет службовців при Костянтиноградсь-
кому повітовому виконавчому комітеті, м. Костянтиноград полтавської 
губернії/Реєстр вхідних паперів/1920 р./1 спр.

1264/ф. Р-702/Місцевий комітет службовців Червоноградського ок-
ружного виконавчого комітету, м. Червоноград полтавської губернії/Роз-
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порядження окружної спілки службовців, протоколи загальних зборів чле-
нів профспілки, грошові документи/1924–1925 рр./15 спр.

1265/ф. Р-703/Місцевий комітет службовців Костянтиноградського 
повітового відділу соціального забезпечення, м. Костянтиноград Костян-
тиноградського повіту полтавської губернії/Касова книга/1920 р./1 спр.

1266/ф. Р-704/Місцевий комітет службовців полтавського повітового 
земельного відділу, м. полтава полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів членів профспілки, реєстри вхідної та вихідної кореспонденції/1920–
1922 рр./6 спр.

1267/ф. Р-705//Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців при полтавському окружному відділі держав-
ного страхування, м. полтава полтавської округи/Розпорядження окруж-
ної профспілки, протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань 
місцевкому, звіти про роботу/1926–1929 рр./22 спр.

1268/ф. Р-706/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва мосту в с. Біликах Кобеляцького району полтавської округи/
Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, 
акти ревізійної комісії, грошові документи/1929 р./16 спр.

1269/ф. Р-707/заводський комітет професійної спілки будівельників 
будівництва Халтуринської цегельні, с. Халтурине Чутівського району 
полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, прото-
коли загальних зборів членів профспілки, засідань завкому, конфліктно-
розціночної комісії, колективні угоди, списки членів спілки/1928 р./13 спр.

1270/ф. Р-708/заводський комітет професійної спілки будівельників 
будівництва Хомутецького цегельного заводу, с. Хомутець Миргородського 
району лубенської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань завкому, культкомісії, ревізійної та конфліктно-розціночної комі-
сії/1926 р./9 спр.

1271/ф. Р-709/заводський комітет професійної спілки будівельників 
будівництва Очеретянської цегельні, с. Очеретянка полтавського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань завкому, культурно-масової та конфліктно-розціночної комісій, 
фінансовий звіт/1927 р./12 спр.

1272/ф. Р-710/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва залізничної поліклініки при станції полтава-південна, 
м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів членів проф-
спілки, засідань робіткому, конфліктно-розціночної та культкомісій, плани 
роботи та звіти/1927 р./8 спр.

1273/ф. Р-711/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва мосту через р. Ворскла, м. полтава полтавської округи/Роз-
порядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань робіткому, культкомісії, конфліктно-розціноч-
ної та виробничої комісій, списки особового складу/1925–1926 рр./24 спр.

1274/ф. Р-712/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва каналізації в м. полтаві полтавської округи/Розпорядження 
окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів проф-
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спілки, засідань робіткому, культкомісії, комісії з охорони праці та 
конфліктно-розціночної, фінансовий звіт/1926–1927 рр./12 спр.

1275/ф. Р-713/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва беконної фабрики, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, виробничої та 
конфліктно-розціночної комісій, плани роботи, акти ревізійної комісії 
прибутково-видаткові кошториси, касові книги/1925–1928 рр./38 спр.

1276/ф. Р-714/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва залізничного клубу станція полтава-південна, м. полтава 
полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, прото-
коли загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-
розціночної комісії/1925–1926 рр./11 спр.

1277/ф. Р-715/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва залізничного висілка “Червоний шлях”, м. полтава полтав-
ської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-
розціночної комісії, касовий звіт/1926–1929 рр./13 спр.

1278/ф. Р-716/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва мосту в с. Шишаки Шишацького району полтавської округи/
Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань робіткому та конфліктно-розціночної комісії, 
прибутково-видаткові кошториси/1929 р./12 спр.

1279/ф. Р-717/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
теслярної майстерні полтавської окружної будівельної організації при 
окружному відділі місцевої промисловості, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому та 
конфліктно-розціночної комісії, звіти про роботу, прибутково-видатковий 
кошторис/1928 р./10 спр.

1280/ф. Р-718/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва полтавської біологічної станції, м. полтава полтавської ок-
руги/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, 
культкомісії, виробничої та конфліктно-розціночної комісій/1929 р./12 спр.

1281/ф. Р-719/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва ленінської цукроварні, м. Карлівка Карлівського району пол-
тавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, конфліктно-
розціночної комісії, нарад, фінансові та касові звіти/1926–1928 рр./35 спр.

1282/ф. Р-720/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
полтавського окружного будівельного відділу, м. полтава полтавської ок-
руги/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи засідань ро-
біткому/1925 р./4 спр.

1283/ф. Р-721/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва панчішної фабрики, м. полтава полтавської округи/Розпо-
рядження окрпрофспілки будівельників, протоколи загальних зборів членів 
профспілки, засідань робіткому, культкомісії, конфліктно-розціночної 
комісії, виробничих нарад, плани роботи, акти ревізійної комісії, колективні 
договори, списки особового складу/1928 р./15 спр.
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1284/ф. Р-722/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва “Депо сортувальна” південної залізниці, м. полтава полтав-
ської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, комісії з охорони 
праці, виробничих нарад, плани роботи, фінансові звіти/1928 р./9 спр.

1285/ф. Р-723/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва Жовтневої цукроварні, хут. Жовтневий Чутівського району 
полтавської округи/Розпорядження окрпрофспілки будівельників, прото-
коли загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, акти ревізій-
ної комісії/1928 р./6 спр.

1286/ф. Р-724/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва будинку “Харчосмак”, м. полтава полтавської округи/про-
токоли засідань робіткому та конфліктно-розціночної комісії/1928 р./1 спр.

1287/ф. Р-725/Робітничий комітет професійної спілки будівельників 
будівництва майстерні індустріального технікуму, м. полтава полтавської 
округи/протоколи засідань робіткому, конфліктно-розціночної комісії, акти 
ревізійної комісії, касові відомості/1928 р./4 спр.

1288/ф. Р-726/Груповий комітет професійної спілки будівельників, 
с. сахнівщина сахнівщанського району полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань робіткому, акти ревізійної 
комісії, грошові документи/1927–1928 рр./9 спр.

1289/ф. Р-727/Груповий комітет будинкових робітників та службовців 
професійної спілки комунального господарства, м. полтава/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань конфліктно-розціночної 
комісії, комісії сприяння держкредиту, плани роботи групкому, колективні 
договори, умови соцзмагання, грошові документи/1926–1932 рр./145 спр.

1290/ф. Р-728/Червоноградський районний комітет професійної спі-
лки харчової та смакової промисловості “Харчосмак”, м. Червоноград 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань райкому, план роботи, статзвіти, касові відомості/1925 р./13 спр.

1291/ф. Р-729/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
“Харчосмак” працівників маслозаводу “прогрес”, м. Червоноград Черво-
ноградського повіту полтавської губернії/протоколи засідань фабзавкому, 
звіти про роботу/1922 р./1 спр.

1292/ф. Р-730/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості при артілі “Хлібопік”, 
м. Червоноград Червоноградської округи полтавської губернії/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, звіти про роботу/1924–1925 рр./4 спр.

1293/ф. Р-731/Червоноградське повітове відділення професійної спі-
лки працівників землі та лісу “Всеробземліс”, м. Червоноград полтавсь-
кої губернії/протоколи загальних зборів членів профспілки, конференцій, 
засідань повітвідділення, правління каси взаємодопомоги, відомості пере-
реєстрації та список членів профспілки/1920–1923 рр./24 спр.

1294/ф. Р-732/Ковалівський районний місцевий комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців, с. Ковалівка Ковалівського 
району полтавської губернії/Розпорядження окрпрофспілки радянських  
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торговельних службовців протоколи загальних зборів членів проф-
спілки/1923–1924 рр./4 спр.

1295/ф. Р-733/Груповий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців Шишацького будинку відпочинку, с. Шишаки 
Шишацького району полтавської округи/Відомості про стан будинку, спи-
ски відпочиваючих/1926 р./3 спр.

1296/ф. Р-734/Уповноважений полтавського окружного відділу про-
фесійних спілок по Рублівському району полтавської округи/Розпорядження 
окрвідділу, протоколи загальних зборів членів профспілки/1925 р./1 спр.

1297/ф. Р-735/Уповноважений Червоноградського окружного профе-
сійного бюро по Карлівському району Червоноградської округи полтавсь-
кої губернії/Розпорядження окрпрофбюро, відомості про роботу завкомів та 
місцевкомів/1924 р./5 спр.

1298/ф. Р-736/Уповноважений професійної спілки радянських  
торговельних службовців дрібних державних установ, м. полтава пол-
тавської округи/Директиви вищих профспілкових організацій, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, нарад активу, план роботи та звіт 
про роботу уповноваженого, прибутково-видаткові кошториси, фінансові 
звіти, листування з різних питань, протоколи низових профспілкових 
організацій/1925–1930 рр./8 спр.

1299/ф. Р-737/Бирлівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Бирлівка Бирлівського 
району прилуцької округи/протоколи засідань райкому, нарад голів 
сількомів, загальних зборів батраків, справи конфліктно-розціночної комісії, 
трудові умови, списки батраків, грошові документи/1924–1928 рр./109 спр.

1300/ф. Р-738/Варвинський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Варва Варвинського району 
прилуцької округи/Розпорядження окрпрофспілки сільськогосподарських 
та лісових працівників, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
засідань райкому та сількомів, трудові умови, список батраків та безробіт-
них батраків, відомість реєстрації конфліктів, список членів профспілки, 
грошові документи/1923–1927 рр./150 спр.

1301/ф. Р-740/прилуцький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. прилуки прилуцької 
округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань райкому 
та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, трудові умови, реєстр 
конфліктів, список батраків, грошові документи/1923–1928 рр./316 спр.

1302/ф. Р-741/Турівський районний комітет професійної спілки сіль-
ськогосподарських і лісових працівників, с. Турівка Турівського району 
прилуцької округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засі-
дань райкому та сількомів, звіти про роботу райкому та сількомів, трудові 
угоди, реєстр конфліктів, список членів спілки та батраків, грошові доку-
менти/1923–1928 рр./159 спр.

1303/ф. Р-742/Калениківська земельна громада, с. Каленики Біло-
церківського району полтавської округи/протоколи засідань земельної 
громади, списки землекористувачів, грошові документи/1926–1928 рр./
13 спр.
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1304/ф. Р-743/петрівська земельна громада, хут. петрівський зачепи-
лівського району полтавської округи/Розпорядження райземвідділу та 
Мажарівської сільради, відомості про землекористування/1924–1928 рр.

1305/ф. Р-744/Хрещатівська земельна громада, с. Хрещате Білоцер-
ківського району полтавської округи/протоколи загальних зборів громади, 
відомості про землекористування, грошові документи/1926–1928 рр./
10 спр.

1306/ф. Р-745/паненківська земельна громада, хут. паненки Білоцер-
ківського району полтавської округи/Розпорядження райземвідділу, про-
токоли загальних зборів, реєстраційні списки землекористувачів, касова 
книга/1927–1929 рр./7 спр.

1307/ф. Р-746/Ганнівська земельна громада, хут. Ганнівка Решетилів-
ського району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів 
громади/1929 р./1 спр.

1308/ф. Р-747/стінківська земельна громада, с. стінки Решетилівсь-
кого району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів гро-
мади, касова книга/1926–1929 рр./3 спр.

1309/ф. Р-748/Мащенківська земельна громада, хут. Мащенки Біло-
церківського району полтавської округи/протоколи загальних зборів чле-
нів громади, касова книга/1929 р./2 спр.

1310/ф. Р-749/Грицаївська земельна громада, хут. Грицаї Білоцерків-
ського району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів гро-
мади, касова книга/1927–1928 рр./4 спр.

1311/ф. Р-750/Турівська земельна громада, с. Турівка Решетилів-
ського району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів 
громади, касова книга/1928–1929 рр./3 спр.

1312/ф. Р-751/Ганжівсько-соколянська земельна громада, хут. Ганжі 
Решетилівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів громади, списки землекористувачів, касова книга/1927–1929 рр./
3 спр.

1313/ф. Р-752/педько-Дрягунівська земельна громада, хут. педьки 
Решетилівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів громади, касова книга/1928 р./3 спр.

1314/ф. Р-753/Усичківська земельна громада, хут. Усички Решетилів-
ського району полтавської округи/протоколи загальних зборів членів 
громади/1929 р./1 спр.

1315/ф. Р-754/Кошкалдівська земельна громада, хут. Кошкалди Ре-
шетилівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів громади, відомості про посівну кампанію, касова книга/1926–
1929 рр./8 спр.

1316/ф. Р-755/Молодиківська земельна громада, с. Молодиківщина 
Решетилівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів громади, касова книга, грошові документи/1927–1930 рр./12 спр.

1317/ф. Р-756/полтавське губернське управління зв’язку, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри Наркомату пошт та телеграфу, звіти, ін-
формації про роботу, звіти поштово-телеграфних контор, списки особового 
складу, особові справи/1918–1922 рр./4119 спр.
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1318/ф. Р-757/Бутенківське поштово-телеграфне відділення, с. Бутенки 
Кобеляцького району полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, 
звіти про роботу, списки особового складу, грошові документи/1916–
1920 рр./75 спр.

1319/ф. Р-758/Бродщинське поштово-телеграфне відділення, с. Бро-
дщина Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпо-
рядження полтавського губернського відділу зв’язку, акти про пограбуван-
ня поштових філій/1920 р./2 спр.

1320/ф. Р-759/Бірківське поштово-телеграфне відділення, с. Бірки 
зіньківського повіту полтавської губернії/Книги телеграм, списки особо-
вого складу, грошові документи/1922–1923 рр./6 спр.

1321/ф. Р-760/Бреусівське поштово-телеграфне відділення, с. Бреу-
сівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, списки особового складу/1916–1920 рр./5 спр.

1322/ф. Р-761/Бригадирівське поштово-телеграфне відділення, с. Бри-
гадирівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження начальника поштового округу/1917–1921 рр./4 спр

1323/ф. Р-762/Братешківське поштово-телеграфне відділення, с. Бра-
тешки полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри і розпоряд-
ження керівних установ, відомість обліку майна/1920–1921 рр./3 спр.

1324/ф. Р-763/піщанське поштово-телеграфне відділення, с. піщане 
полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, звіти про роботу, телеграми, відомості про особовий 
склад, грошові документи/1919–1925 рр./11 спр.

1325/ф. Р-764/Василівське поштово-телеграфне відділення, с. Васи-
лівка полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження керівних установ, прибутково-видаткові книги/1919–1923 рр./10 спр.

1326/ф. Р-765/Великокобелячківське поштово-телеграфне відділен-
ня, с. Великий Кобелячок Кобеляцького повіту полтавської губернії/
Циркуляри та розпорядження начальника Катеринославського поштово-
телеграфного округу та полтавського губернського відділу зв’язку/1917–
1920 рр./2 спр.

1327/ф. Р-766/Велико-павлівське поштово-телеграфне відділення, 
с. Велика павлівка зіньківського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження начальника Катеринославського поштово-телеграф-
ного округу, телеграми полтавського губернського відділу зв’язку, 
звіти/1917–1921 рр./12 спр.

1328/ф. Р-767/Великобучківське поштово-телеграфне відділення, 
с. Великі Бучки Червоноградського району Червоноградської округи 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, 
звіти про роботу, списки особового складу, грошові документи/1919–
1925 рр./12 спр.

1329/ф. Р-768/зачепилівське поштово-телеграфне відділення, с. за-
чепилівка зачепилівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження керівних установ, телеграми, при-
бутково-видаткові документи/1925 р./16 спр.
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1330/ф. Р-769/Ваце-Микільське поштово-телеграфне відділення, 
с. Микільське полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження керівних установ, звіти про роботу, переказні опера-
ції/1920–1921 рр./6 спр.

1331/ф. Р-770/Вовчеріченське поштово-телеграфне відділення, 
хут. Вовчеріччя Кобеляцького повіту полтавської губернії/списки особо-
вого складу/1919–1920 рр./2 спр.

1332/ф. Р-771/Рунівщинське поштово-телеграфне відділення, с. Ру-
нівщина полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження керівних установ, телеграми, списки особового складу, 
переказні операції/1918–1925 рр./22 спр.

1333/ф. Р-772/Грунське поштово-телеграфне відділення, с. Грунь зінь-
ківського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
полтавського губернського відділу зв’язку/1922 р./1 спр.

1334/ф. Р-773/Грабинівське поштово-телеграфне відділення, с. Гра-
бинівка полтавського повіту полтавської губернії/Відомості про виправ-
лення поштових списків та про помилкове відправлення кореспонденції в 
інші установи/1921 р./2 спр.

1335/ф. Р-775/Баранівське поштово-телеграфне відділення, с. Бара-
нівка Миргородського повіту полтавської губернії/Відомості ощадної каси/
1918 р./1 спр.

1336/ф. Р-776/Білицьке поштово-телеграфне відділення, с. Білики 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, річні та місячні звіти про роботу, акти про пограбування 
відділення бандами, списки особового складу/1918–1925 рр./16 спр.

1337/ф. Р-777/Варварівське поштово-телеграфне відділення, с. Вар-
варівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження полтавського губернського відділу зв’язку/1921 р./1 спр.

1338/ф. Р-778/золотоніське поштово-телеграфне відділення, м. золо-
тоноша золотоніського повіту полтавської губернії/Телеграми: вихідні, 
прохідні, військові, службові, приватні/1919–1922 рр./450 спр.

1339/ф. Р-779/Кустолівське поштово-телеграфне відділення, с. Кус-
толове Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження керівних установ, списки особового складу/1917–1921 рр./6 спр.

1340/ф. Р-780/Кошманівське поштово-телеграфне відділення, с. Кош-
манівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження полтавського губернського поштово-телеграфного 
управління та полтавського губернського відділу зв’язку/1920–1921 рр./
2 спр.

1341/ф. Р-781/Кононівська поштово-телеграфна філія, с. Кононівка 
лубенського повіту полтавської губернії/Циркуляри керівних установ, 
відомість обліку гербових марок, статвідомості/1917–1918 рр./3 спр.

1342/ф. Р-782/Кегичівська поштово-телеграфна контора, с. Кегичівка 
Кегичівського району Червоноградської округи полтавської губернії/
Бухгалтерські книги/1923 р./2 спр.

1343/ф. Р-783/ляшківське поштово-телеграфне відділення, с. ля-
шки Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри полтавського 
губернського поштово-телеграфного управління/1920 р./1 спр.
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1344/ф. Р-784/Милорадівське поштово-телеграфне відділення, с. Ми-
лорадове полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри полтав-
ського губернського поштово-телеграфного управління, списки особового 
складу/1919–1922 рр./3 спр.

1345/ф. Р-785/поштово-телеграфне відділення станції “полтава-
Київська”, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, відомості про переказні операції, списки особового 
складу/1925 р./7 спр.

1346/ф. Р-786/сокільське поштово-телеграфне відділення, с. сокілка 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1920–
1923 рр./24 спр.

1347/ф. Р-787/Божківське поштово-телеграфне відділення, с. Божки 
полтавського району полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1925 р./
13 спр.

1348/ф. Р-788/Новосанджарське поштово-телеграфне відділення, 
с. Нові санджари Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри 
керівних установ, звіти про роботу, списки особового складу/1923 р./5 спр.

1349/ф. Р-789/скороходівське поштово-телеграфне відділення, с. ско-
роходове полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження керівних установ, списки особового складу/1918–1922 рр./
8 спр.

1350/ф. Р-790/Машівське поштово-телеграфне відділення, с. Машівка 
Машівського району полтавської округи/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, звіти про роботу/1924–1926 рр./11 спр.

1351/ф. Р-791/Опішнянське поштово-телеграфне відділення, с. Опі-
шня зіньківського повіту полтавської губернії/списки особового складу/
1920 р./1 спр.

1352/ф. Р-792/Михайлівське поштово-телеграфне відділення, с. Ми-
хайлівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження керівних установ/1919–1921 рр./2 спр.

1353/ф. Р-793/сахнівщанське поштово-телеграфне відділення, с. сах-
нівщина сахнівщанського району полтавської округи/Циркуляри, роз-
порядження керівних установ, звіти про роботу, книги запису переказів та 
майна, телеграми/1922–1925 рр./24 спр.

1354/ф. Р-794/старосанджарське поштово-телеграфне відділення, 
с. старі санджари полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження полтавського губернського відділу зв’язку/1921 р./1 спр.

1355/ф. Р-795/Хорольське поштово-телеграфне відділення, м. Хорол 
Хорольського повіту полтавської губернії/Відомості про кошторисні ви-
датки, утримання особового складу, телеграми, списки передплатників 
газет/1919–1923 рр./11 спр.

1356/ф. Р-796/Хорошківське поштово-телеграфне відділення, с. Хо-
рошки Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри керівних 
установ, списки особового складу/1918–1922 рр./3 спр.
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1357/ф. Р-797/Чутівське поштово-телеграфне відділення, с. Чутове 
полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
керівних установ, звіти про роботу/1918–1920 рр./9 спр.

1358/ф. Р-798/Чорнухинське поштово-телеграфне відділення, с. Чор-
нухи лохвицького повіту полтавської губернії/списки особового складу, 
відомості про рух телеграм, найм приміщення, облік майна/1919 р./13 спр.

1359/ф. Р-799/Баляснівське поштово-телеграфне відділення, с. Баля-
сне Баляснівського району полтавської округи/Циркуляри та розпоряд-
ження керівних установ, відомості заробітної плати та обліку майна/
1925 р./9 спр.

1360/ф. Р-800/сокиринцівське поштово-телеграфне відділення, 
с. сокиринці прилуцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження Катеринославського поштово-телеграфного округу/1917 р./
1 спр.

1361/ф. Р-801/переволочанське поштово-телеграфне відділення, 
м. переволочна прилуцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження полтавського губернського відділу зв’язку/1920 р./1 спр.

1362/ф. Р-802/парасковіївське поштово-телеграфне відділення, 
с. парасковіївка полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження полтавського губернського відділу зв’язку/1920–1921 рр./
2 спр.

1363/ф. Р-803/полтавський міський відділ праці, м. полтава Хар-
ківської області/протоколи нарад та пленуму полтавського окрвиконкому, 
міськради, міського відділу праці, плани роботи, звіти про роботу відділу 
праці, колективні договори, списки працівників, що виїхали на роботу в 
район/1930–1934 рр./186 спр.

1364/ф. Р-804/Червоноградський повітовий відділ праці, м. Черво-
ноград полтавської губернії/Декрети та розпорядження Наркомату праці 
сРсР, накази та розпорядження повітвиконкому, звіти, акти обслідувань 
установ, конфліктно-судові справи, звіти волосних відділів праці, списки 
особового складу/1920–1923 рр./128 спр.

1365/ф. Р-805/Червоноградська окружна інспекція праці, м. Черво-
ноград Червоноградської округи полтавської губернії/списки робітників і 
службовців, списки особового складу/1923–1924 рр./33 спр.

1366/ф. Р-806/полтавська перша кооперативна артіль заготівельни-
ків “Кооперативний кустар”, м. полтава полтавської округи/звіти, книга 
обліку членів артілі, головна книга/1926–1927 рр./5 спр.

1367/ф. Р-807/Новодмитрівська продукційно-кооперативна артіль 
з перемолу зерна “Весела праця”, с. Ново-Дмитрівка сахнівщанського ра-
йону полтавської округи/протоколи зборів членів артілі, статут артілі, кни-
ги бухобліку/1926–1928 рр./9 спр.

1368/ф. Р-808/Червоноградська продукційно-кооперативна артіль з  
переробки масло-насіння “Єнергія”, м. Червоноград полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку/1925–1926 рр./
10 спр.

1369/ф. Р-809/петрівська кустарно-промислова млино-кооперативна 
артіль “Довгождана”, с. петрівка Червоноградського району Червоно-
градської округи полтавської губернії/Книги бухобліку/1924–1925 рр./
5 спр.
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1370/ф. Р-810/Кобеляцька трудова кустарно-промислова коопера-
тивна артіль з переробки зерна на борошно та масло “зерно”, м. Кобеляки 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/протоколи загальних зборів 
членів кооперативу, касова книга, книга особових рахунків/1922 р./4 спр.

1371/ф. Р-811/полтавська 1-а кустарно-промислова кооперативна 
артіль друкарів “Друкар”, м. полтава полтавської округи/протоколи загаль-
них зборів членів кооперативу, книги бухобліку/1923–1927 рр./25 спр.

1372/ф. Р-812/Червоноградська кустарно-промислова кооперативна 
млинарська артіль “Червона зірка”, м. Червоноград полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку/1924–1928 рр./
16 спр.

1373/ф. Р-813/полтавська кустарно-промислова кооперативна артіль 
шевців ім. левицького, м. полтава полтавської округи/Книги бухобліку/1924–
1926 рр./5 спр.

1374/ф. Р-814/Клюсівська кустарно-промислова кооперативна артіль 
з переробки шкір ім. левицького, с. Клюсівка Новосанджарського району 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, головна 
книга, відомість заробітної плати/1924–1925 рр./3 спр.

1375/ф. Р-815/Опішнянська гончарна майстерня, с. Опішня Опіш-
нянського району полтавської округи полтавської губернії/Книга обліку 
виробів/1921–1924 рр./1 спр.

1376/ф. Р-816/сахнівщанська продукційно-кооперативна артіль “про-
мінь”, с. сахнівщина сахнівщанського району полтавської округи/Цир-
куляри, інструкції, накази, список членів артілі, бухгалтерські доку-
менти/1925–1928 рр./43 спр.

1377/ф. Р-817/полтавська 4-а панчішна артіль “солідарність”, м. пол-
тава полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, засідань 
правління, книги бухобліку/1924–1925 рр./11 спр.

1378/ф. Р-818/полтавська кооперативна артіль взуттєвого виробниц-
тва “Універсал”, м. полтава полтавської округи/Книги бухобліку/1925–
1926 рр./6 спр.

1379/ф. Р-819/полтавська 1-а продукційно-кооперативна артіль кра-
вецьких виробів “Універсальний кравець”, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, книги бухобліку, заяви членів 
артілі/1924–1928 рр./17 спр.

1380/ф. Р-820/полтавська продукційно-кооперативна артіль з випі-
кання різного хліба “полтавський пекар”, м. полтава полтавської округи/
Книги бухобліку/1925–1926 рр./4 спр.

1381/ф. Р-821/полтавська продукційно-кооперативна артіль з вироб-
ництва платків, шотландки та брючного матеріалу “промкооптекстиль”, 
м. полтава полтавської округи/Книги протоколів, обліку членів артілі та 
бухобліку/1928 р./7 спр.

1382/ф. Р-822/Байрацька продукційно-кооперативна артіль “панчі-
шна праця”, с. Байрак Диканського району полтавської округи/Книги 
бухобліку/1928–1929 рр./3 спр.

1383/ф. Р-823/Котелевська продукційно-кооперативна артіль з ви-
робництва олії “Наша перемога”, с. Котельва Котелевського району пол-
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тавської округи/Розпорядження та інструкції, протоколи загальних зборів 
членів артілі, плани, звіти, кошториси, книги бухобліку та обліку членів 
артілі/1927–1928 рр./8 спр.

1384/ф. Р-824/полтавська продукційно-кооперативно-морозиво-тістеч-
кова артіль “Рекорд”, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних 
зборів членів артілі, книга дебіторів, касова книга/1925–1926 рр./4 спр.

1385/ф. Р-825/Червоноградське кустарно-промислове маслобійне то-
вариство “свій труд”, м. Червоноград Червоноградської округи полтавської 
губернії/протоколи загальних зборів, книги бухобліку/1924 р./6 спр.

1386/ф. Р-826/Кобеляцька продукційно-кооперативна артіль “Резино-
продукт”, м. Кобеляки Кобеляцького району полтавської округи/Книга 
обліку членів артілі та готових виробів, головна книга/1928 р./4 спр.

1387/ф. Р-827/полтавська продукційно-кооперативна артіль з фар-
бування пряжі “Китайський пролетар”, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів, розрахункові книжки членів артілі, бух-
галтерські книги/1928 р./20 спр.

1388/ф. Р-828/старосанджарська кооперативно-продукційно-панчішна 
артіль “Жіноча праця”, с. старі санджари Малоперещепинського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів, книга обліку членів артілі, 
бухгалтерські книги/1926–1928 рр./10 спр.

1389/ф. Р-829/зіньківська продукційно-кооперативна панчішна ар-
тіль “Делегатка”, м. зіньків зіньківського району полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1926–
1928 рр./6 спр.

1390/ф. Р-830/полтавська продукційно-кооперативна артіль з вироб-
ництва взуття ім. Т. Г. Шевченка, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів, книга обліку та анкети членів артілі, бухгалтерські 
книги/1927–1928 рр./16 спр.

1391/ф. Р-831/полтавська кустарно-кооператвна трудова артіль скля-
рів “скляр”, м. полтава полтавської округи/Головна книга/1927–1928 рр./
3 спр.

1392/ф. Р-832/полтавська трудова кооперативна артіль з вироб-
ництва свічок “свічка”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів, анкети членів артілі, бухгалтерські документи/1922–
1929 рр./22 спр.

1393/ф. Р-833/сухорабівська продукційно-кооперативна млинова 
артіль “згода”, с. сухорабівка Білоцерківського району полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, статут артілі, бухгалтерські 
книги/1926–1929 рр./30 спр.

1394/ф. Р-834/полтавське продукційно-складово-сировинне коопе-
ративне товариство “Шовк-куст”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів та засідань правління, анкети членів кооперативу, 
бухгалтерські книги/1926–1929 рр./50 спр.

1395/ф. Р-835/полтавська кооперативна артіль з виробництва заго-
товок та літнього взуття “заготовщик”, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, річний звіт, бухгалтерські 
книги/1927–1928 рр./5 спр.
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1396/ф. Р-836/полтавське продукційно-складово-сировинне коопе-
ративне товариство “Кооперативний кравець”, м. полтава полтавської 
округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів, заяви та 
списки членів кооперативу, бухгалтерські книги/1928–1929 рр./9 спр.

1397/ф.Р-837/полтавське кустарно-промислове кооперативне това-
риство шкіряних виробів, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів кооперативу бухгалтерські книги/1924–1926 рр./
10 спр.

1398/ф. Р-838/полтавська 7-а кустарно-промислова кооперативна 
артіль панчішників “Наша зірка”, м. полтава полтавської округи/прото-
коли загальних зборів та засідань правління, бухгалтерські книги/1924–
1926 рр./9 спр.

1399/ф. Р-839/Кобеляцька кустарно-промислова артіль шорників, 
м. Кобеляки полтавської округи полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів членів артілі, касова книга/1924–1925 рр./2 спр.

1400/ф. Р-840/Червоноградська кустарно-промислова кооперативна 
артіль “Чимбар”, м. Червоноград полтавської округи/протоколи загальних 
зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1925 р./4 спр.

1401/ф. Р-841/полтавська чимбарня “Чоботар”, м. полтава полтав-
ської губернії/Книги особових рахунків та обліку майна/1920 р./2 спр.

1402/ф. Р-842/Бірківська кустарно-промислова кооперативна артіль 
“Червоний гудок”, с. Бірки зіньківського району полтавської округи/
Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів артілі, 
бухгалтерські книги, книги обліку членів артілі/1925–1928 рр./41 спр.

1403/ф. Р-843/Опішнянська кустарно-промислова кооперативна ар-
тіль, с. Опішня Опішнянського району полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів артілі, звіти, бухгалтерські книги/1924–1927 рр./
11 спр.

1404/ф. Р-844/Котелевська продукційно-кооперативна мукомельна 
артіль “Котелевське єднання”, с. Котельва Котелевського району полтавсь-
кої округи/Розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів членів 
артілі, звіти, бухгалтерські книги/1926–1929 рр./24 спр.

1405/ф. Р-845/Червоноградська артіль шапкарів “Вільна праця”, 
м. Червоноград Червоноградського району полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1925 р./5 спр.

1406/ф. Р-846/Малоперещепинське кустарно-промислове товариство 
чимбарів “Гурток чимбарів власної праці”, с. Мала перещепина Мало-
перещепинського району полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів артілі, головна книга/1922–1926 рр./2 спр.

1407/ф. Р-847/Решетилівська кустарно-промислова артіль з вичинки 
шкір “Чимбар”, с. Решетилівка Решетилівського району полтавської 
округи полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, бух-
галтерські книги/1924–1925 рр./4 спр.

1408/ф. Р-848/Великобучківська артіль інвалідів мукомельного про-
мислу, с. Великі Бучки Червоноградського району Червоноградської 
округи полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерська 
книга/1924–1925 рр./2 спр.
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1409/ф. Р-849/полтавська трудова артіль “Фармацевт-хімік”, м. пол-
тава полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, бух-
галтерські книги/1922–1923 рр./8 спр.

1410/ф. Р-850/Кобеляцька промислова артіль інвалідів-кустарів хлі-
бопекарського промислу “Труд інваліда”, м. Кобеляки полтавської округи 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, звіт, касові 
книги/1924–1925 рр./8 спр.

1411/ф. Р-851/полтавська сільськогосподарська артіль “садогір”, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи 
загальних зборів та засідань правління, статут артілі, акти ревізійної комісії, 
бухгалтерські книги, списки особового складу/1924–1926 рр./78 спр.

1412/ф. Р-852/полтавська продукційна артіль “Маскрамазь”, м. пол-
тава полтавської округи/Бухгалтерські книги/1926–1929 рр./27 спр.

1413/ф. Р-853/полтавська продукційна артіль “Миловар”, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтер-
ські книги/1927–1929 рр./12 спр.

1414/ф. Р-854/полтавська продукційно-кооперативна артіль з ви-
робництва фарб і мила “Милокраска”, м. полтава полтавської округи/
протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/1929–
1930 рр./34 спр.

1415/ф. Р-855/Виробничий колектив “пекар” при полтавському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. полтава полтавської ок-
руги/Балансові звіти, акти ревізійної комісії, книга обліку робітників та 
службовців/1926–1927 рр./9 спр.

1416/ф. Р-856/полтавський колектив фізичної праці при полтавсь-
кому окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. полтава полтавської 
округи/Циркуляри, розпорядження, протоколи загальних зборів членів 
колективу, звіти, бухгалтерські книги/1924–1930 рр./40 спр.

1417/ф. Р-857/полтавський виробничий колектив “Комісійна праця” 
при окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. полтава полтавської 
округи/Бухгалтерські книги, протоколи ліквідаційної комісії, списки осо-
бового складу/1925–1930 рр./113 спр.

1418/ф. Р-858/панчішна фабрика ім. 8 Березня при полтавському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. полтава полтавської ок-
руги/протоколи виробничих нарад та конфліктно-розціночної комісії, звіти, 
бухгалтерські книги, списки особового складу/1924–1930 рр./150 спр.

1419/ф. Р-859/полтавське кооперативне товариство шкіряних виро-
бів, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів та засідань 
правління, ревізійної комісії, анкети членів товариства, бухгалтерські 
книги/1919–1927 рр./16 спр.

1420/ф. Р-860/садово-городня артіль “Незаможник”, с. супрунівка 
полтавського району полтавської округи/протоколи загальних зборів та 
засідань правління, прибутково-видаткова книга/1925 р./1 спр.

1421/ф. Р-861/Баранівська продукційно-кооперативна артіль з пе-
ремолу зерна “Жовтень”, с. Баранівка Шишацького району полтавської 
округи/Умови на оренду млина, списки особового складу матеріали з лік-
відації артілі/1928–1930 рр./3 спр.
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1422/ф. Р-862/Нижньо-Млинське товариство зі спільної обробки 
землі “Наша культура”, с. Нижні Млини полтавського району полтавсь-
кої округи/протоколи загальних зборів та засідань правління звіти про 
роботу/1925–1928 рр./6 спр.

1423/ф. Р-863/полтавська продукційно-кооперативна артіль “Ідеал”, 
м. полтава полтавської округи/Бухгалтерські книги та документи/1926–
1929 рр./27 спр.

1424/ф. Р-864/полтавська 1-а м’ясопереробна артіль, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтер-
ські книги/1921–1923 рр./3 спр.

1425/ф. Р-865/полтавська 1-а трудова артіль ткацтва “прядиво”, 
м. полтава полтавської губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, 
бухгалтерські книги/1921–1922 рр./4 спр.

1426/ф. Р-866/Новосанджарська продукційно-кооперативна млинар-
ська артіль “Робітники власної праці”, с. Нові санджари Новосанджарсь-
кого району полтавської округи/протоколи засідань правління артілі, бух-
галтерські книги/1924–1930 рр./41 спр.

1427/ф. Р-867/Червоноградська кооперативна артіль інвалідів по за-
купці зерна “зерноспілка”, м. Червоноград полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів артілі/1926 р./1 спр.

1428/ф. Р-868/полтавський сільськогосподарський садово-городній 
колектив “Нове життя”, м. полтава/протоколи загальних зборів та засідань 
правління, бухгалтерські книги/1930–1931 рр./9 спр.

1429/ф. Р-869/полтавська продукційно-кооперативна артіль з вироб-
ництва тютюну та цигарок “Тютюнпромкооп”, м. полтава полтавської 
округи/Місячні звіти, оборотні відомості, бухгалтерські книги/1927 р./
7 спр.

1430/ф. Р-870/полтавська трудово-продукційна кооперативна артіль 
“Фотографія”, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів артілі, бухгалтерські книги/1925–1927 рр./5 спр.

1431/ф. Р-871/полтавська кустарно-промислова кооперативна артіль 
“Механік”, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів та 
засідань правління, заяви членів артілі, бухгалтерські книги/1924–1928 рр./
12 спр.

1432/ф. Р-872/полтавська продукційно-кооперативна артіль з пере-
робки та збуту молочних продуктів “Молочар”, м. полтава полтавської 
округи/протоколи загальних зборів членів артілі, бухгалтерські книги/
1926 р./7 спр.

1433/ф. Р-873/Дублянська кустарно-промислова артіль з переробки 
різного роду зерна “зірка”, с. Дублянщина полтавського району полтавсь-
кої губернії/протоколи загальних зборів членів артілі, відомості нарахуван-
ня заробітної плати, книга обліку відправлених грузів/1923–1924 рр./3 спр.

1434/ф. Р-874/Опішнянська виробнича артіль інвалідів кустарно-
шкіряного промислу “Інвалідний труд”, с. Опішня Опішнянського району 
полтавської округи/статут артілі, звіт, головна книга, список особового 
складу/1925–1926 рр./4 спр.

1435/ф. Р-875/полтавська виробнича артіль кустарно-ковбасної та 
м’ясної промисловості “Конзулі”, м. полтава полтавської округи/Книга 
протоколів/1926 р./1 спр.
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1436/ф. Р-876/полтавська продукційно-панчішна артіль “Енергія”, 
м. полтава полтавської округи/Матеріали ліквідаційної комісії/1927 р./
1 спр.

1437/ф. Р-877/Білицька артіль інвалідів ковбасно-чинбарних виро-
бів “Аматор труда”, с. Білики Білицького району полтавської округи 
полтавської губернії/Інструкції, протоколи засідань правління, прибутково-
видаткова книга/1924–1925 рр./3 спр.

1438/ф. Р-878/Нижньо-Млинська сільськогосподарська артіль ім. Ко-
мінтерна, с. Нижні Млини полтавського району Харківської області/Книга 
протоколів, плани, звіти, бухгалтерські книги/1929–1933 рр./115 спр.

1439/ф. Р-879/Ромоданівський чайний пункт, ст. Ромодан лубенського 
повіту полтавської губернії/Інструкції, пробутково-видаткова книга, касова 
книга/1921 р./8 спр.

1440/ф. Р-880/полтавська обласна рада товариства винахідників, 
м. полтава полтавської області/Директиви та протоколи центральної 
ради товариства, протоколи нарад активу, засідань оргбюро, конфліктно-
розціночної комісії, книга наказів, відомість обліку винаходів, бухгалтерські 
книги, списки особового складу/1937–1938 рр./84 спр.

1441/ф. Р-881/полтавське міжрайонне кінофотоуправління, м. пол-
тава Харківської області/Умови на обслуговування кіноустановками, 
бухгалтерські книги, списки особового складу/1932–1935 рр./151 спр.

1442/ф. Р-882/Родіонівське поштово-телеграфне відділення, с. Родіо-
нівка Кременчуцького повіту полтавської губернії/звіти про роботу/1920 р./
1 спр.

1443/ф. Р-883/Рублівське поштово-телеграфне відділення, с. Руб-
лівка Кременчуцького повіту полтавської губернії/Циркуляри керівних 
установ, звіти, телеграми, відомості про господарські витрати/1917–1918 р./
4 спр.

1444/ф. Р-884/Варвинська поштово-телеграфна філія, м. Варва лох-
вицького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження керів-
них установ, телеграми, листування/1916–1918 рр./4 спр.

1445/ф. Р-885/прохорівське поштово-телеграфне відділення/Відо-
мість заробітної плати, звіти про роботу, списки особового складу/1919–
1922 рр./34 спр.

1446/ф. Р-886/полтавський державний музей, м. полтава полтав-
ської губернії/протоколи засідань колегії музею, звіти, матеріали про 
розкопки у полтавській окрузі, описи передачі експонатів до музею, 
прибутково-видатковий кошторис, відомості про преміювання, книга 
відвідувань музею, списки особового складу, листування/1917–1920, 
1924 рр./73 спр.

1447/ф. Р-887/полтавська українська жіноча гімназія, м. полтава 
полтавської губернії/списки службовців та учнів/1919 р./1 спр.

1448/ф. Р-888/полтавська гімназія для дорослих “Освіта”, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи зборів гуртка “Освіта”/1918–1919 рр./
2 спр.

1449/ф. Р-889/полтавська жіноча гімназія ім. панаса Мирного (коли-
шня Морозівська), м. полтава полтавської губернії/Особові справи викла-
дачів та учениць/1919 р./148 спр.
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1450/ф. Р-890/Решетилівська гімназія, м. Решетилівка полтавського 
повіту полтавської губернії/Головна книга, копії свідоцтв учнів/1919–
1920 рр./6 спр.

1451/ф. Р-891/полтавська жіноча гімназія полтавського повітового 
земства (колишня павелко), м. полтава полтавської губернії/протоколи 
засідань опікунської ради, особові справи викладачів та учениць/1917–
1920 рр./53 спр.

1452/ф. Р-892/полтавська 1-а гімназія (колишня Вороб’йової), м. пол-
тава полтавської губернії/протоколи засідань педради і шкільної ради, 
класні журнали, книга прийому до гімназії, відомості заробітної плати/1917–
1920 рр./82 спр.

1453/ф. Р-893/полтавська 1-а українська загальноосвітня школа 
для дорослих, м. полтава полтавської губернії/Класні журнали, списки 
та характеристики учнів, списки педагогічного персоналу/1921–1924 рр./
45 спр.

1454/ф. Р-894/полтавська 2-а загальноосвітня школа для дорослих, 
м. полтава полтавської губернії/Класні журнали, анкети та списки учнів, 
грошові документи/1922–1924 рр./85 спр.

1455/ф. Р-895/полтавське середньо-технічне училище (колишнє ре-
місниче), м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань педради, 
класні журнали, список педагогічного персоналу, особові справи учнів/1917–
1920 рр./40 спр.

1456/ф. Р-896/лисівська трудова школа, с. лисівка Червоноградського 
повіту полтавської губернії/звіти про роботу/1921–1922 рр./1 спр.

1457/ф. Р-897/полтавська 6-а трудова школа ім. Франка, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи засідань педради та шкільної господарчої 
комісії, анкети співробітників, довідки про соцстан учнів, списки особового 
складу педагогічного персоналу, грошові документи/1920–1924 рр./66 спр.

1458/ф. Р-898/полтавський педагогічний заочний інститут, м. пол-
тава Харківської області/протоколи семінарів, конференцій, загальних 
зборів студентів, засідань приймальної та кваліфікаційної комісії, списки та 
особові справи студентів/1928–1934 рр./2447 спр.

1459/ф. Р-899/Робітничий факультет при полтавському педагогіч-
ному інституті, м. полтава Харківської області/Книга наказів, протоколи 
засідань приймальної комісії, плани роботи, списки та особові справи 
студентів/1929–1936 рр./1593 спр.

1460/ф. Р-900/полтавські однорічні курси з підготовки до ВУзів, 
м. полтава полтавської округи/Книга наказів, журнали обліку успішності 
навчання, заяви про вступ на курси, протоколи загальних зборів курсантів, 
списки курсантів та відомості про них, грошові документи/1926–1930 рр./
79 спр.

1461/ф. Р-901/полтавські дворічні курси з підготовки до ВУзів, 
м. полтава полтавської округи/плани роботи, заяви про вступ на курси, 
особові рахунки та списки курсантів/1928 р./21 спр.

1462/ф. Р-902/Білицькі педагогічні курси ім. Драгоманова (кол.
ім. Грінченка), м. Білики Кобеляцького району полтавської округи пол-
тавської губернії/списки та анкети курсантів, заяви про вступ на курси, 
грошові документи/1920–1924 рр./35 спр.
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1463/ф. Р-903/полтавські педагогічні курси ім. Драгоманова, м. пол-
тава полтавської округи/протоколи загальних зборів курсантів, навчальні 
плани та програми, звіти, списки, заяви та особові справи курсантів, гро-
шові документи/1920–1928 рр./588 спр.

1464/ф. Р-904/Костянтиноградська земська учительська семінарія, 
м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
протоколи засідань педагогічної конференції, програми навчання, книги 
заліків, класні журнали, заяви та документи вступників, списки особового 
складу/1918–1922 рр./15 спр.

1465/ф. Р-905/Червоноградська педагогічна школа, м. Червоноград 
Червоноградського повіту полтавської губернії/протоколи практичних 
уроків, заяви та документи вступників/1921–1922 рр./21 спр.

1466/ф. Р-906/Червоноградські педагогічні курси, м. Червоноград 
Червоноградської округи полтавської губернії/протоколи засідань курсо-
вого комітету, звіти, навчальні плани, заяви та документи вступників/1922–
1925 рр./35 спр.

1467/ф. Р-907/Червоноградський робітничий факультет, м. Червоно-
град Харківської області/Директиви Наркомату освіти, книга наказів, 
протоколи засідань приймальної комісії, списки та заяви вступників, особові 
справи студентів/1931–1936 рр./ 374 спр.

1468/ф. Р-908/полтавський ветеринарний технікум, м. полтава пол-
тавської губернії/Розпорядження губернського відділу освіти, протоколи 
засідань педради, заяви про вступ, списки особового складу/1922–1924 рр./
74 спр.

1469/ф. Р-909/сектор заочної середньої медичної освіти Українського 
виробничого заочного інституту підготовки медкадрів при полтавській 
фельдшерсько-акушерській школі, м. полтава Харківської області/прото-
коли засідань педради, навчальні плани, звіти, особові справи курсантів, 
списки заочників, відомість про академуспішність заочників/1932–
1934 рр./57 спр.

1470/ф. Р-910/перший індустріальний технікум та профтехнічна 
школа при технікумі, м. полтава полтавської округи/Циркуляри Наркомату 
освіти, розпорядження губвиконкому та губвідділу народної освіти, накази 
по технікуму, протоколи засідань педради, комісії з соцзабезпечення, 
предметних комісій, список службовців, лекторів, студентів, навчальні 
плани, анкети викладачів та службовців, бухгалтерські документи, матеріали 
ліквідаційної комісії, заяви викладачів та студентів, листування/1919–
1930 рр./199 спр.

1471/ф. Р-912/Червоноградський сільськогосподарський технікум 
полтавського окружного відділу народної освіти, м. Червоноград пол-
тавської округи/Накази, розпорядження, інструкції Наркомату освіти, 
губернського та окружного відділів освіти, накази та розпорядження по 
технікуму, навчальні плани, протоколи загальних зборів, засідань ради 
технікуму, комісій, бухгалтерські документи, особові справи студентів та 
викладачів/1922–1929 рр./805 спр.
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1472/ф. Р-915/полтавський бібліотечний технікум, м. полтава Хар-
ківської області/Книги наказів, списки студентів, грошові документи/1934–
1936 рр./42 спр.

1473/ф. Р-916/Курси при полтавській радянській партійній школі, 
м. полтава Харківської області/Навчальні плани та звіти курсів підготовки 
та перепідготовки пропагандистів, секретарів колгоспних партосередків, 
комсоргів, райпартактиву, щоденники лекторів, списки та особові справи 
курсантів/1928–1935 рр./446 спр.

1474/ф. Р-917/полтавський комбінат робітничої освіти, м. полтава/
Особові справи студентів, грошові документи/1928–1932 рр./164 спр.

1475/ф. Р-918/полтавський механічний технікум харчової промис-
ловості, м. полтава Харківської області/списки учнів, дипломні роботи, 
щоденники лекторів/1932–1936 рр./490 спр.

1476/ф. Р-919/полтавське 1-е дитяче містечко, м. полтава полтавсь-
кої округи/списки дітей, списки особового складу, відомості інвентари-
зації та забезпечення продуктами, грошові документи/1923–1928 рр./
103 спр.

1477/ф. Р-920/полтавське 2-е дитяче містечко, м. полтава полтавсь-
кої округи/Книга наказів, списки дітей та особового складу, грошові доку-
менти/1924–1929 рр./109 спр.

1478/ф. Р-921/полтавський дитячий будинок ім.  13-річчя Червоної 
Армії, м. полтава полтавської області/Книги наказів, інвентарні книги, 
грошові документи/1933–1938 рр./75 спр.

1479/ф. Р-922/Гоголівський дитячий будинок, с. Янівщина Мирго-
родського району полтавської губернії/список дітей та особового складу, 
касова і матеріальна книги/1923–1924 рр./6 спр.

1480/ф. Р-923/зіньківська дитяча колонія, м. зіньків полтавської ок-
руги полтавської губернії/списки дітей та особового складу, грошові до-
кументи/1924–1925 рр./10 спр.

1481/ф. Р-924/полтавська дитяча колонія ім. паризької Комуни, 
м. полтава полтавської округи/списки вихованців, грошові доку-
менти/1924–1930 рр./67 спр.

1482/ф. Р-925/полтавський колектор для неповнолітніх правопо-
рушників, м. полтава полтавської округи/списки вихованців та особового 
складу, грошові документи/1926–1927 рр./21 спр.

1483/ф. Р-926/Машівська районна комісія у справах неповнолітніх 
правопорушників, с. Машівка Машівського району полтавської округи/
судові справи/1927–1929 рр./6 спр.

1484/ф. Р-927/полтавський губернський селянський будинок, 
м. полтава полтавської губернії/Відомості про роботу повітових сіль-
будинків, касові книги, грошові документи/1921–1923 рр./42 спр.

1485/ф. Р-928/полтавський міський селянський будинок, м. полтава 
полтавської губернії/списки особового складу, касові книги, грошові 
документи/1920–1922 рр./108 спр.

1486/ф. Р-929/полтавський районний селянський будинок, м. пол-
тава полтавської округи/звіти про роботу сільбуду, звіти та плани роботи 
хат-читалень/1924–1926 рр./14 спр.
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1487/ф. Р-930/Новосанджарський районний селянський будинок, 
с. Нові санджари Новосанджарського району полтавської округи/Розпо-
рядження та інструкції окружного селянського будинку, протоколи засідань 
правління сільбуду, відомості про роботу хат-читалень/1923–1926 рр./
24 спр.

1488/ф. Р-931/піщанський волосний селянський будинок, с. піщане 
полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження/
1921 р./1 спр.

1489/ф. Р-932/полтавський центральний клуб робітничої молоді 
ім. К. лібкнехта, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних 
зборів, плани роботи гуртків: драматичного, співочого, музичного, бібліо-
течного, літературного, військового/1926–1927 рр./15 спр.

1490/ф. Р-933/полтавський діловий клуб, м. полтава полтавської 
округи/статут клубу, протоколи засідань правління, щоденники зборів, 
нарад, особові рахунки членів клубу, касова книга/1924–1927 рр./26 спр.

1491/ф. Р-934/перший український художній національний хор, 
м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів, засідань хоро-
вої ради, список особового складу, грошові документи/1918–1926 рр./
64 спр.

1492/ф. Р-935/полтавський театральний гурток, м. полтава полтав-
ської губернії/Репертуар гуртка/1918 р./1 спр.

1493/ф. Р-936/Осередок МОДР при полтавській 3-й посадочній фаб-
риці, м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань бюро осередку, 
звіти про роботу, акти ревізійної комісії, облікові картки членів МОДР/
1924 р./5 спр.

1494/ф. Р-937/Осередок товариства добровільної хімічної оборони, 
с. павлівка Машівського району Червоноградської округи полтавської 
губернії/Інструкції, списки членів товариства/1924 р./1 спр.

1495/ф. Р-938/Осередок товариства авіації та повітроплавання 
України і Криму, с. павлівка Машівського району Червоноградської округи 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів осередку, підписні листи/
1924 р./1 спр.

1496/ф. Р-939/Осередок міжнародної організації допомоги борцям 
революції, с. павлівка Машівського району Червоноградської округи пол-
тавської губернії/списки членів осередку/1924 р./1 спр.

1497/ф. Р-940/Осередок товариства авіації та повітроплавання Укра-
їни і Криму при полтавському губернському земельному відділі, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів, списки членів товарис-
тва, облік членських внесків/1924 р./2 спр.

1498/ф. Р-941/Баляснівський районний відділ товариства авіації та 
повітроплавання України та Криму, с. Балясне Баляснівського району пол-
тавської округи полтавської губернії/Розпорядження та протоколи засідань 
окружної ради товариства/1924–1925 рр./1 спр.

1499/ф. Р-942/Червоноградське окружне відділення товариства авіа-
ції і повітроплавання України і Криму, м. Червоноград Червоноградської 
округи полтавської губернії/Розпорядження губвідділу товариства, прото-
коли засідань/1923 р./5 спр.
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1500/ф. Р-943/полтавське сільськогосподарське наукове товариство, 
м. полтава полтавської губернії/статут товариства, протоколи, звіти/1920–
1922 рр./6 спр.

1501/ф. Р-944/полтавський губернський комітет охорони пам’яток 
старовини і мистецтва, м. полтава полтавської губернії/Розпорядження 
відділу освіти, протоколи, статут комітету, звіти про роботу, списки майна 
та особового складу, відомості з повітів про охорону пам’яток, грошові 
документи/1918–1922 рр./120 спр.

1502/ф. Р-945/Осередок товариства “Друзі дітей” 3-ї полтавської 
посадочної фабрики, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань, 
списки членів товариства, касові книги/1926–1929 рр./8 спр.

1503/ф. Р-946/Машівський районний комітет міжнародної організа-
ції допомоги борцям революції, с. Машівка Машівського району полтавсь-
кої округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи загальних зборів 
райкому та сільських осередків, списки членів організації/1924–1926 рр./
6 спр.

1504/ф. Р-947/Карлівський районний комітет міжнародної організації 
допомоги борцям революції, м. Карлівка Карлівського району полтавської 
округи/протоколи загальних зборів комітету та сільських осередків, акти 
ревізійної комісії, списки членів організації та особового складу, касові 
книги/1925–1927 рр./17 спр.

1505/ф. Р-948/полтавська окружна рада товариства “Безбожник”, 
м. полтава полтавської округи/протоколи конференцій, пленумів окрради 
та низових осередків, звіти про роботу осередків, касова книга, акти 
обстежень/1928–1930 рр./12 спр.

1506/ф. Р-949/полтавська філія державного видавництва України 
“Держвидав”, м. полтава полтавської округи/Накази і розпорядження 
Всеукрвидата та губвиконкому, звіти, відомості про організацію повітових 
відділів видавництва, анкети співробітників, грошові документи/1921–
1930 рр./368 спр.

1507/ф. Р-950/полтавська міжрайонна контора Українського періо-
дичного сектора державного видавництва України, м. полтава/Циркуляри 
та розпорядження, тарифні циркуляри, книги замовлень, умови з пошто-
вими відділами, касові книги/1926–1931 рр./59 спр.

1508/ф. Р-951/Видавництво “Більшовик полтавщини”, м. полтава 
полтавської округи/Книга наказів, протоколи ліквідаційної комісії, книги 
замовлень, списки особового складу, бухгалтерські документи/1923–
1928 рр./60 спр.

1509/ф. Р-952/Уповноважений полтавського губернського управлін-
ня державного земельного майна у зіньківському повіті, м. зіньків пол-
тавської губернії/протоколи засідань облікової комісії, договори про здачу 
в оренду державних земель та майна, облік земельного майна, списки 
особового складу, грошові документи/1922–1923 рр./63 спр.

1510/ф. Р-953/Уповноважений полтавського губернського Управ-
ління державних земель і майна по Хорольському повіту, м. Хорол пол-
тавської губернії/Касові книги, грошові документи/1922–1923 рр./4 спр.
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1511/ф. Р-954/Уповноважений полтавського губернського управління 
державних земель і майна у Костянтиноградському повіті, м. Костянтино-
град полтавської губернії/протоколи засідань комісії, відомості про 
ліквідацію будівель, продаж і здачу в оренду будівель, договори про здачу 
в оренду земельних ділянок, відомості про закріплення землекористувача, 
списки особового складу/1921–1923 рр./110 спр.

1512/ф. Р-955/Андріївське споживче товариство, с. Андріївка Машів-
ського району полтавської округи/Книга протоколів, обліку пайщиків-
членів товариства, прибутково-видаткові та головні книги/1924–1926 рр./
10 спр.

1513/ф. Р-956/Чутівська районна спілка кооперативів, с. Чутове 
Чутівського району/звіти відомості про заготівлю хліба, машинопоста-
чання, контрактацію зернових культур, кредитування, мобілізацію 
коштів, звіти виробничих товариств, особові справи службовців, грошові 
документи/1930–1931 рр./74 спр.

1514/ф. Р-957/Чутівська сільськогосподарська зернова кооперація, 
с. Чутове Чутівського району полтавської округи/Головна книга/1929–
1930 рр./1 спр.

1515/ф. Р-958/Чутівський кущ колгоспів ім. петровського, с. Чутове 
Чутівського району полтавської округи/Бухгалтерські книги/1930 р./5 спр.

1516/ф. Р-959/супрунівське кущове об’єднання сільськогосподарсь-
ких колективів ім. Окружного партійного комітету, с. супрунівка полтав-
ського району полтавської округи/протоколи засідань правління об’єд-
нання та колгоспів, бухгалтерські книги/1929–1930 рр./39 спр.

1517/ф. Р-960/Рунівщинська районна колгоспна спілка, с. Рунівщина 
Рунівщинського району полтавської округи/Бухгалтерські книги/1929–
1930 рр./3 спр.

1518/ф. Р-961/полтавська районна заготівельна контора Українсь-
кого сільського кооперативного центру, м. полтава/Накази Укрколгосп-
центру та заготконтори, ліквідаційні баланси виробничих товариств, 
бухгалтерські книги/1931–1932 рр./58 спр.

1519/ф. Р-962/Чутівська районна заготівельна контора Українського 
сільського кооперативного центру, с. Чутове Чутівського району/прото-
коли засідань Укрколгоспцентру та технічних нарад, звіти про роботу, 
списки особового складу, бухгалтерські книги/1931–1932 рр./63 спр.

1520/ф. Р-963/Рублівська районна колгоспна спілка, с. Рублівка Руб-
лівського району полтавської округи/протоколи засідань правління кол-
госпів та виробничих товариств, звіти про роботу, умови по контрактації 
зернових культур, списки особового складу/1930 р./23 спр.

1521/ф. Р-964/Рублівська районна кооперативна бурякова спілка, 
с. Рублівка Рублівського району полтавської округи/протоколи засідань 
правління спілки та виробничих товариств, звіти про роботу, списки 
особового складу/1930 р./19 спр.

1522/ф. Р-965/полтавська окружна спілка сільськогосподарської 
зернової кооперації, м. полтава полтавської округи/постанови правління 
спілки, протоколи ліквідаційної комісії, списки особового складу, бухгал-
терські книги/1929–1930 рр./46 спр.
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1523/ф. Р-966/полтавська окружна спілка садово-городньо-виноградно-
пасічницької та насіннєвої кооперації, м. полтава/постанови та роз-
порядження окрземвідділу, протоколи загальних зборів членів спілки та 
засідань правління наглядової ради, звіти та інформація товариств, списки 
особового складу, бухгалтерські книги/1927–1931 рр./351 спр.

1524/ф. Р-967/полтавська державна торговельна контора Українсь-
кої державної торгівлі Укрдержторг, м. полтава полтавської округи/Цирку-
ляри, договори на продаж товару, листування, книги обліку філій, агентів, 
покупців, бухгалтерські книги, документи з особового складу/1923–
1926 рр./263 спр.

1525/ф. Р-968/Карлівський млин полтавської контори акціонерного 
товариства “Хлібопродукт”, м. Карлівка Карлівського району полтавської 
округи/Циркуляри і розпорядження Всеукраїнської контори “Хлібопродукт”, 
накази контори, бухгалтерські книги/1925–1927 рр./66 спр.

1526/ф. Р-969/полтавська районна контора Харківського відділення 
центрального целюлозо-паперового тресту, м. полтава полтавської губернії/
Відомості про облік і продаж паперу, бухгалтерські книги/1923–1924 рр./
20 спр.

1527/ф. Р-971/полтавське губернське об’єднання підприємств сіль-
ськогосподарської харчової промисловості “сільпром”, м. полтава пол-
тавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи, звіти, 
бухгалтерські документи, матеріали ліквідаційної комісії/1921–1923 рр./
55 спр.

1528/ф. Р-972/полтавське губернське управління торф’яної роз-
робки, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
бухгалтерські документи, листування про збут та постачання, надання 
транспорту/1920–1923 рр./51 спр.

1529/ф. Р-973/Червоноградська окружна інспектура внутрішньої 
торгівлі, м. Червоноград Червоноградської округи полтавської губернії/
Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгал-
терські документи/1923–1925 рр./32 спр.

1530/ф. Р-975/полтавський губернський відділ зовнішньої торгівлі, 
м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, протоколи, відомості про рух 
вантажів, бухгалтерські документи/1922 р./5 спр.

1531/ф. Р-977/полтавська окружна інспектура внутрішньої торгівлі, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, накази, плани 
заготівель, річні звіти, відомості торговельних оборотів, з особового складу, 
бухгалтерські документи/1924–1926 рр./116 спр.

1532/ф. Р-980/полтавська районна контора Українського лісопро-
мислового тресту, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та роз-
порядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські доку-
менти/1923–1926 рр./156 спр.

1533/ф. Р-981/Гадяцька районна контора Державного українського 
лісопромислового тресту, м. Гадяч Роменської округи полтавської губер-
нії/Розпорядження, накази та інструкції, відомості з особового складу, бух-
галтерські документи/1921–1924 рр./34 спр.

1534/ф. Р-982/полтавський губернський лісний комітет, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, відомості з 
особового складу, бухгалтерські документи, листування/1919–1922 рр./
405 спр.
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1535/ф. Р-983/полтавська агенція Харківського торговельного об’єд-
нання державного південно-хімічного тресту, м. полтава полтавської 
округи/справи підприємств, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./
73 спр.

1536/ф. Р-984/Хорольський відділ повітової торгівлі, м. Хорол пол-
тавської губернії/Розпорядження, циркуляри та інструкції/1923 р./2 спр.

1537/ф. Р-985/полтавська агенція Харківської контори цукрового 
тресту, м. полтава полтавської округи/Бухгалтерські документи/1926 р./
5 спр.

1538/ф. Р-986/полтавський відділ кооперативного товариства зі збуту 
експорту продуктів птахівництва, м. полтава полтавської округи/Цирку-
ляри та розпорядження, звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські 
документи/1924–1927 рр./142 спр.

1539/ф. Р-987/полтавське тваринницько-птахівницьке кооперативне 
товариство “Рух”, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань 
правління/1925–1926 рр./1 спр.

1540/ф. Р-989/полтавська районна контора скотарсько-молочарської 
кооперації “Райскотарспілка” Українського сільського кооперативного 
центру, м. полтава/протоколи засідань правління, відомості по контракта-
ції та заготівлі сільгосппродуктів, бухгалтерські документи/1930–1931рр./
111 спр.

1541/ф. Р-990/полтавське відділення державного об’єднання тек-
стильних підприємств, м. полтава полтавської округи/Накази, статут, 
угоди, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./33 спр.

1542/ф. Р-992/полтавська контора Українського акціонерного това-
риства повітряних сполучень, м. полтава полтавської округи/Цирку-
ляри та розпорядження, відомості з особового складу, бухгалтерські 
документи/1925–1926 рр./64 спр.

1543/ф. Р-993/полтавська агенція Української контори добровіль-
ного флоту, м. полтава полтавської губернії/Відомості з особового складу, 
бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./18 спр.

1544/ф. Р-994/полтавське окружне відділення Всеукраїнської дер-
жавної будівельної контори, м. полтава полтавської округи/Накази, звіти, 
креслення, бухгалтерські документи, листування/1923–1926 рр./52 спр.

1545/ф. Р-995/полтавська артіль будівельно-технічних робіт “Буд-
тех”, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань, бухгалтерські 
документи, документи ліквідаційної комісії/1926 р./2 спр.

1546/ф. Р-996/полтавська будівельна контора Харківського медично-
санітарного тресту, м. полтава Харківської області/Циркуляри та роз-
порядження, накази, відомості з особового складу, касові книги/1934 р./
15 спр.

1547/ф. Р-997/полтавська 4-а будівельна дільниця Харківського 
обласного будівельного тресту, м. полтава Харківської області/Роз-
порядження, накази, відомості з особового складу, бухгалтерські доку-
менти/1935–1936 рр./45 спр.

1548/ф. Р-998/Начальник будівництва полтавського хлібозаводу 
Українського державного будівельного тресту місцевої промисловості, 
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м. полтава/Фінансові плани, річні звіти, бухгалтерські документи/1931 р./
4 спр.

1549/ф. Р-999/Контора будівництва полтавської трикотажної фаб-
рики Українського державного будівельного тресту місцевої промисло-
вості, м. полтава Харківської області/протоколи нарад, доповідні про хід 
будівництва, кошториси, відомості про відведення земельних ділянок, 
бухгалтерські документи, листування/1933–1935 рр./235 спр.

1550/ф. Р-1000/полтавська філія Всеукраїнської інвентаризаційної 
контори, м. полтава Харківської області/Накази, плани та звіти, бухгалтер-
ські книги та картотека/1933–1934 рр./11 спр.

1551/ф. Р-1001/полтавський окружний кооперативний комітет, 
м. полтава полтавської округи/протоколи засідань, реєстраційні справи і 
списки ліквідованих кооперативних об’єднань, листування/1923–1929 рр./
611 спр.

1552/ф. Р-1002/Червоноградська спілка кооператорів “праця”, 
м. Червоноград полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, відо-
мості з особового складу, особові рахунки по вкладах, бухгалтерські до-
кументи/1918–1920 рр./230 спр.

1553/ф. Р-1003/Карлівське споживче товариство, м. Карлівка Черво-
ноградського району полтавської округи/протоколи засідань правління, 
книги пайщиків, бухгалтерські документи, листування/1919–1929 рр./98 спр.

1554/ф. Р-1004/Нехворощанське споживче товариство “згода”, 
с. Нехвороща Червоноградського району полтавської округи/протоколи 
засідань, звіти, заяви про вступ до членів товариства, бухгалтерські доку-
менти/1918–1926 рр./17 спр.

1555/ф. Р-1005/Іванівське споживче товариство, с. Іванівка Машівсь-
кого району полтавської округи полтавської губернії/Бухгалтерські доку-
менти/1923–1924 рр./4 спр.

1556/ф. Р-1006/Григорівське споживче товариство, с. Григорівка Ма-
шівського району полтавської округи/протоколи засідань правління та 
загальних зборів, особові рахунки пайщиків, бухгалтерські книги/1924–
1926 р./7 спр.

1557/ф. Р-1007/Дмитрівське споживче товариство, с. Дмитрівка Машів-
ського району полтавської округи/протоколи засідань, касові книги/1923–
1926 рр./3 спр.

1558/ф. Р-1008/Рунівщинське споживче товариство, с. Рунівщина 
полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
список пайщиків, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./8 спр.

1559/ф. Р-1009/Решетилівська філія Всеукраїнського пайового торго-
вельного товариства “ларьок”, с. Решетилівка Решетилівського району 
полтавської округи/полтавської губернії/Касова книга/1924–1925 рр./
1 спр.

1560/ф. Р-1010/Червоноградська філія Всеукраїнського пайового то-
вариства “ларьок”, м. Червоноград полтавської округи/Відомості з осо-
бового складу, бухгалтерські документи/1924–1926 рр./111 спр.

1561/ф. Р-1011/Варварівське сільськогосподарське кредитне това-
риство, с. Варварівка Червоноградського району полтавської округи/Бух-
галтерські документи/1926–1929 рр./5 спр.
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1562/ф. Р-1012/Михнівське сільськогосподарське кредитне товарис-
тво, с. Михнівка Машівського району полтавської округи/протоколи 
засідань, звіти, акти ревкомісії, книга пайщиків, бухгалтерські доку-
менти/1924–1926 рр./21 спр.

1563/ф. Р-1013/полтавська ковбасно-продукційна кооперативна ар-
тіль “Харчопродукт”, м. полтава полтавської округи/Бухгалтерські до-
кументи/1925–1928 рр./57 спр.

1564/ф. Р-1014/Червоноградське ощадно-позичкове кустарно-про-
мислове кооперативне товариство “Кустар”, м. Червоноград полтавської 
губернії/протоколи засідань, звіти, акти ревкомісії, список членів, бухгал-
терські документи/1924–1925 рр./57 спр.

1565/ф. Р-1015/Червоноградське товариство взаємного кредиту, 
м. Червоноград полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, 
бухгалтерські документи/1925–1930 рр./136 спр.

1566/ф. Р-1016/сухорабівське кредитове товариство, с. сухорабівка 
Білоцерківського району полтавської округи полтавської губернії/Бух-
галтерські звіти, акти ревкомісії.

1567/ф. Р-1017/степанівське сільськогосподарське товариство ім. Те-
слі, с. степанівка Рунівщинського району полтавської округи/протоколи 
засідань, бухгалтерські документи/1925–1928 рр./6 спр.

1568/ф. Р-1018/Милорадівське машино-тракторне товариство “Че-
рвоний промінь”, с. Милорадове Чутівського району полтавської окру-
ги/протоколи засідань, звіти, списки членів, касові книги та книга голо-
вна/1927–1928 рр./14 спр.

1569/ф. Р-1019/Андріївське 1-е машинно-тракторне товариство, 
с. Андріївка Кегичівського району полтавської округи/Книга головна, лік-
відаційні документи/1925–1927 рр./3 спр.

1570/ф. Р-1020/полтавський житловий кооператив № 30, м. пол-
тава полтавської округи/Касова книга, книги особових рахунків пай-
щиків/1924–1926 рр./3 спр.

1571/ф. Р-1021/полтавський житловий кооператив № 65, м. полтава 
полтавської округи/Касова книга/1926–1927 рр./1 спр.

1572/ф. Р-1022/полтавський житловий кооператив № 107, м. полтава 
полтавської округи/протоколи засідань правління і ревкомісії, платіжні 
відомості по квартплаті, касова книга/1925–1927 рр./4 спр.

1573/ф. Р-1023/полтавський житловий кооператив № 130, м. полтава 
полтавської округи/Циркуляри, протоколи засідань правління, фінансові 
звіти, прибутково-видаткова книга/1924–1926 рр./8 спр.

1574/ф. Р-1024/полтавська 1-а державна кондитерська фабрика, 
м. полтава полтавської губернії/Накази, бухгалтерські документи/1921–
1923 р./17 спр.

1575/ф. Р-1025/полтавська 1-а державна сірникова фабрика, м. пол-
тава полтавської губернії/Відомості про виробництво сірників, списки осо-
бового складу, відомості на видачу зарплати, книга головна/1921 р./8 спр.

1576/ф. Р-1026/полтавська 3-а посадочна фабрика Українського 
шкіряного тресту, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпоряд-
ження, інструкції, накази, протоколи виробничих комісій, особові картки 
працівників, бухгалтерські документи/1923–1929 рр./114 спр.
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1577/ф. Р-1027/полтавська тютюнова фабрика “Жовтень”, м. полтава 
полтавської округи/Бухгалтерські документи, листування/1926 р./10 спр.

1578/ф. Р-1028/полтавська 1-а державна тютюнова фабрика, м. пол-
тава полтавської округи/Річний звіт, особові справи робітників та служ-
бовців, бухгалтерські документи/1925–1927 рр./91 спр.

1579/ф. Р-1029/полтавський районний кишковий завод державної 
торгівлі, м. полтава полтавської округи/Книга обліку робітників та служ-
бовців, бухгалтерські документи, листування/1928–1929 рр./43 спр.

1580/ф. Р-1030/пелюхівський державний картопляно-крохмальний 
завод, с. пелюхівка прилуцького повіту полтавської губернії/Місячні звіти, 
телеграми/1922–1923 рр./2 спр.

1581/ф. Р-1031/Гожулянська бацілярна біологічна фабрика № 12 
Всесоюзного державного тресту з ветеринарного постачання та вироб-
ництва біопрепаратів, с. Гожули полтавського району Харківської об-
ласті/Циркуляри, розпорядження, інструкції, список особового складу, 
бухгалтерські документи, листування/1920–1933 рр./321 спр.

1582/ф. Р-1032/засолочний завод полтавської районної спілки спо-
живчих товариств, м. полтава Харківської області/Циркуляри, розпоряд-
ження, бухгалтерські документи, листування/1933 р./8 спр.

1583/ф. Р-1033/Радянське господарство відділу робітничого поста-
чання державного машинобудівного заводу № 11, м. полтава Харківської 
області/Накази, протоколи засідань, бухгалтерські документи/1933–
1936 рр./19 спр.

1584/ф. Р-1034/полтавська 3-а республіканська поліграфічна фаб-
рика, м. полтава Харківської області/Розпорядження Укрполіграфоб’єд-
нання, накази, протоколи виробничих комісій та нарад, перспективний 
п’ятирічний план, звіти, списки робітників та службовців, бухгалтерські 
документи/1924–1936 рр./521 спр.

1585/ф. Р-1035/полтавська теслярна та різна по дереву майстерня, 
м. полтава полтавської губернії/Розпорядження, інструкції, відомості з 
особового складу, бухгалтерські документи/1921–1924 рр./49 спр.

1586/ф. Р-1036/полтавський губернський комітет шкіряної промис-
ловості, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, накази, розпоряд-
ження, умови, звіти, посвідчення, прибутково-видаткові книги, особові 
рахунки та відомості нарахування зарплати, список робітників та службовців, 
замовлення/1920 р./165 спр.

1587/ф. Р-1037/полтавська губернська контора Всеукраїнського шкі-
ряного синдикату, м. полтава полтавської губернії/списки робітників 
та службовців, книги дебіторів та кредиторів, векселів, касова, товарна, 
журнал-головна/1923–1925 рр./43 спр.

1588/ф. Р-1038/полтавське губернське управління шкіряної промис-
ловості, м. полтава полтавської губернії/Накази, циркуляри, доповіді, 
протоколи засідань, звіти, особові справи та списки робітників і службовців, 
акти, кошториси, наради, статистичні відомості, листування/1921–1923 рр./
243 спр.

1589/ф. Р-1039/Костянтиноградська агентура полтавського губерн-
ського комітету шкіряної промисловості, м. Костянтиноград полтавської 
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губернії/Розпорядження, накази, списки робітників та службовців, облік 
шкіри, бухгалтерські документи/1917–1922 рр./26 спр.

1590/ф. Р-1040/лохвицька повітова шкіряна секція полтавської кон-
тори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. лохвиця полтавської губер-
нії/Циркуляри та розпорядження, облік шкіряних виробів, бухгалтерські 
документи/1917–1922 рр./51 спр.

1591/ф. Р-1041/лохвицький 7-й шкіряний завод полтавської кон-
тори Всеукраїнського шкіряного тресту, м. лохвиця полтавської губер-
нії/звіти, відомості з особового складу, бухгалтерські документи/1921–
1922 рр./25 спр.

1592/ф. Р-1042/Кобеляцька агентура полтавської контори Все-
українського шкіряного тресту, м. Кобеляки полтавської губернії/Облік 
шкіри-сировини, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./15 спр.

1593/ф. Р-1043/прилуцька контора Всеукраїнського шкіряного тре-
сту, м. прилуки полтавської губернії/Розпорядження, інструкції, касова 
книга/1922 р./3 спр.

1594/ф. Р-1044/Роменська агентура полтавської контори Всеукраїн-
ського шкіряного тресту, м. Ромни полтавської губернії/Розпорядження, 
інструкції, списки робітників та службовців, бухгалтерські документи, 
листування/1922 р./121 спр.

1595/ф. Р-1045/8 Роменський шкіряний завод полтавської контори 
Всеукраїнського шкіряного тресту, м. Ромни полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження, звіти, список робітників та службовців, бухгалтерські 
документи, листування/1919–1923 рр./143 спр.

1596/ф. Р-1046/Новосанджарська агентура полтавської контори 
Всеукраїнського шкіряного тресту, с. Нові санджари полтавського повіту 
полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1921 р./7 спр.

1597/ф. Р-1048/Котелевський 1-й державний млин, с. Котельва Опіш-
нянського району полтавської округи/Бухгалтерські документи/1928–
1930 рр./20 спр.

1598/ф. Р-1049/Губарівський державний млин, с. Губарівка Нехво-
рощанського району полтавської округи/Бухгалтерські документи/1928–
1930 рр./8 спр.

1599/ф. Р-1050/15-й державний млин, м. Червоноград полтавської 
округи/Циркуляри та розпорядження, накази, протоколи розціночно-
конфліктної комісії, звіти, списки робітників та службовців, бухгалтерські 
документи/1926–1930 рр./151 спр.

1600/ф. Р-1051/селещинський державний млин, с. селещина Ма-
шівського району полтавської округи/Накази, списки робітників та 
службовців, бухгалтерські документи/1928–1929 рр./19 спр.

1601/ф. Р-1052/полтавське об’єднання кустарної промисловості, 
м. полтава полтавської округи/статути, заяви про реєстрацію артілей, ві-
домості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1919–
1926 рр./406 спр.

1602/ф. Р-1053/полтавська спілка кустарів ремісників-одинаків, 
м. полтава/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань правління, 
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цехових зборів, ревкомісій, анкети членів товариства, бухгалтерські доку-
менти/1925–1931 рр./65 спр.

1603/ф. Р-1054/Каса взаємної допомоги полтавської спілки кустарів-
ремісників, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань, заяви про 
надання допомоги/1926 р./2 спр.

1604/ф. Р-1055/Кобеляцька спілка “Кустар”, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/Журнал бухгалтерського обліку/1922–1923 рр./1 спр.

1605/ф. Р-1056/Опішнянське кустарно-промислове товариство “Кус-
тарка”, с. Опішня Опішнянського району полтавської округи полтавської 
губернії/Бухгалтерські документи/1923–1924 рр./2 спр.

1606/ф. Р-1057/полтавська товарна біржа, м. полтава полтавської 
округи/Циркуляри, накази, протоколи засідань президії біржового комітету, 
реєстраційного бюро, котирувальної комісії, ярмаркому, журнали реєстрації 
угод, маклерські записки, звіти, відомості про проведення ярмарок, бухгалтер-
ські документи, списки особового складу, листування/1922–1927 рр./965 спр.

1607/ф. Р-1058/Мануйлівське споживче товариство, с. Мануйлівка 
Машівського району полтавської округи/протоколи засідань, книга обліку 
пайщиків, бухгалтерські документи/1923–1926 рр./17 спр.

1608/ф. Р-1059/Червоноградська філія полтавської районної спілки 
споживчих товариств, м. Червоноград полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження, списки споживчих товариств, службовців, бухгалтерські 
документи, листування/1921–1924 рр./229 спр.

1609/ф. Р-1060/полтавська контора державного рибно-промислового 
синдикату, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та накази, місячні 
звіти, відомості про продаж, особовий склад, бухгалтерські документи/1922–
1927 рр./125 спр.

1610/ф. Р-1062/полтавська філія Всеукраїнського торговельно-про-
мислового акційного товариства “сприяння”, м. полтава полтавської 
округи/Циркуляри та розпорядження, звіти, угоди, судові справи, відомості 
про особовий склад, облік краму, нестач та лишків, бухгалтерські доку-
менти, листування/1922–1927 рр./450 спр.

1611/ф. Р-1063/полтавський заготівельний пункт російсько-австрій-
ського комітету торговельно-промислового акційного товариства, м. пол-
тава полтавської округи/Бухгалтерські документи/1929 р./16 спр.

1612/ф. Р-1064/Костянтиноградський повітовий комітет державних 
споруд, м. Костянтиноград полтавської губернії/Журнали засідань, вімості 
про ремонт міських та шляхових споруд/1921 р./7 спр.

1613/ф. Р-1065/полтавська міська інспектура народної освіти, 
м. полтава полтавської округи/Розпорядження Наркомату освіти, плани 
навчання, списки педперсоналу, відомості про особовий склад вчителів, 
листування з трудшколами/1930 р./167 спр.

1614/ф. Р-1066/полтавський 1-й радянський будинок, м. полтава 
полтавської губернії/Будинкова книга, книга реєстрації приїжджих, відо-
мості нарахування зарплати службовцям будинку/1921–1923 рр./10 спр.

1615/ф. Р-1067/полтавська заводська державна стайня полтавської 
округи/Видатковий кошторис стайні/1926 р./1 спр.
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1616/ф. Р-1068/зіньківський повітовий лісовий комітет, м. зіньків 
полтавської губернії/Умови на розробку лісу, відомості про відпуск лісома-
теріалів, бухгалтерські документи/1920–1922 р./11 спр.

1617/ф. Р-1069/Кобеляцький повітовий лісовий комітет, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Облік лісів та лісоматеріалів, списки робітників та 
службовців, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./52 спр.

1618/ф. Р-1070/Миргородська повітова лісозаготівельна контора, 
м. Миргород полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, звіти, 
списки робітників та службовців/1922 р./5 спр.

1619/ф. Р-1071/Диканська районна контора Українського лісобуді-
вельного комітету, с. Диканька Диканського району полтавської округи 
полтавської губернії/Облік складів та лісосік, вімості про особовий склад, 
прибутково-видаткова книга/1923 р./10 спр.

1620/ф. Р-1072/Диканський 1-й державний лісопильний завод, 
с. Диканька Диканського району полтавської округи полтавської губернії/
Облік лісоматеріалів, листування/1922–1923 рр./4 спр.

1621/ф. Р-1074/полтавський евакоприймальник при полтавському 
губернському управлінні евакуації населення, м. полтава полтавської 
губернії/Циркуляри, накази, відомості про особовий склад, бухгалтерські 
документи/1921–1922 рр./33 спр.

1622/ф. Р-1075/полтавський евакоприймальник Харківської евако-
бази, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, накази, списки біженців, 
відомості про реевакуацію біженців/1920–1923 рр./24 спр.

1623/ф. Р-1076/полтавське відділення народного банку, м. полтава 
полтавської губернії/Книга головна, книга рахунків/1919–1920 рр./2 спр.

1624/ф. Р-1077/полтавська філія Українського банку, м. полтава 
полтавської округи/Документи про грошові операції осіб, підприємств та 
установ/1922–1927 рр./941 спр.

1625/ф. Р-1078/полтавське відділення промислового банку, м. пол-
тава полтавської округи/Документи про грошові операції осіб, підприєм-
ств та установ/1922–1926 рр./987 спр.

1626/ф. Р-1080/Агенція губернського сільського банку при полтав-
ській господарській спілці, м. полтава полтаської губернії/Журнали-
головні/1924 р./2 спр.

1627/ф. Р-1081/Червоноградський фінансовий інспектор 2-го району 
Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, відомості про оподаткування та збори/1922–1924 рр./28 спр.

1628/ф. Р-1082/Фінансовий інспектор 279-го району полтавської ок-
руги, м. Карлівка полтавської округи/Декларації, матеріали перевірок 
торговельних підприємств, відомості про оподаткування/1926–1927 рр./
14 спр.

1629/ф. Р–1083/Червоноградське повітове статистичне бюро, м. Чер-
воноград полтавської губернії/Бухгалтерські документи/1920–1922 рр./
25 спр.

1630/ф. Р-1084/полтавський губернський продовольчий революцій-
ний трибунал, м. полтава полтавської губернії/судові справи про звину-
вачення у невиконанні продподатку, саботажі, приховуванні землі у пові-
тах полтавської губернії/1921–1922 рр./2211 спр.

1631/ф. Р-1085/Костянтиноградський повітовий продовольчий рево-
люційний трибунал, м. Костянтиноград полтавської губернії/судові справи 
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про звинувачення у невиконанні продподатку, приховуванні землі/1921 р./
153 спр.

1632/ф. Р-1086/Кобеляцький повітовий продовольчий комітет, м. Ко-
беляки полтавської губернії/постанови, розпорядження, інструкції, накази 
комітету, протоколи загальних зборів, засідань комісій, звіти, відомості та 
акти про заготівлю продуктів, зерна, фуражу, надходження продрозкладки, 
продовольче постачання населення, списки та анкети співробітників, 
бухгалтерські документи, листування/1917–1923 рр./797 спр.

1633/ф. Р-1088/полтавський повітовий продовольчий комітет, 
м. полтава полтавської губернії/постанови, розпорядження, інструкції, 
накази, акти, особові рахунки, листування/1919–1922 рр./114 спр.

1634/ф. Р-1091/прилуцький повітовий продовольчий комітет, 
м. прилуки полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, список 
співробітників, відомості про надходження продуктів, звіти, касові кни-
ги, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./146 спр.

1635/ф. Р-1092/Хорольський повітовий продовольчий комітет, м. Хо-
рол Кременчуцької губернії/Декрети, циркуляри, розпорядженння, ін-
струкції, накази повітпродкомісара, протоколи засідань колегії, списки 
особового складу, продовольчих загонів, відомості нарахування зарплати, 
особові рахунки, список зернопереробних підприємств, відомості про 
проведення продрозкладки, бухгалтерські документи, листування/1919–
1922 рр./121 спр.

1636/ф. Р-1093/Роменський повітовий продовольчий комітет, м. Ром-
ни полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, 
протоколи засідань, списки особового складу, листування/1920–1923 рр./
386 спр.

1637/ф. Р-1094/переяславський повітовий продовольчий комітет, 
м. переяслав полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження особливої 
Київської губернської військово-продовольчої комісії, відомості про 
розподіл громадського харчування, кошториси прибутків переяславського 
повітового продовольчого комітету/1920–1921 рр./4 спр.

1638/ф. Р-1096/Районний продовольчий комітет 5-го району Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/списки платників податків/1921–
1922 рр./8 спр.

1639/ф. Р-1097/Районний продовольчий комітет 2-го району Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, 
доповіді завідуючого районним податковим бюро, зобов’язання про своє-
часну здачу молочного податку у волостях району/1921–1922 рр./7 спр.

1640/ф. Р-1098/Червоноградський окружний продовольчий комітет, 
м. Червоноград полтавської губернії/Відомості про оподаткування/1922–
1924 р./24 спр.

1641/ф. Р-1099/Районний продовольчий комітет 3-го району Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/списки платників податків у 
волостях/1921–1922 рр./2 спр.

1642/ф. Р-1100/полтавський районний продовольчий комітет 3-го 
району полтавського повіту полтавської губернії/Накази з особового 
складу, відомості про продподаток/1920–1922 рр./14 спр.
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1643/ф. Р-1101/Районний продовольчий комітет 4-го району Кобе-
ляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, доповіді, 
накази, звіти, списки платників податків, листування про виконання 
продрозкладки, телефонограми/1921 р./14 спр.

1644/ф. Р-1102/Хорольська районна військово-продовольча комісія 
для постачання Червоної Армії, м. Хорол Кременчуцької губернії/Цирку-
ляри, розпорядження, накази, протоколи засідань, плани та звіти, бухгал-
терські документи, листування/1920–1922 рр./38 спр.

1645/ф. Р-1103/Кегичівський районний продовольчий комітет, с. Ке-
гичівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Відомості про 
оподаткування/1921–1922 рр./3 спр.

1646/ф. Р-1104/селещанський районний продовольчий комітет, 
с. селещина Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Книга 
реєстрації телеграм/1922 р./1 спр.

1647/ф. Р-1105/Роменський районний продовольчий комітет, м. Ром-
ни полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, листування/1919 р./
18 спр.

1648/ф. Р-1106/Городищенський районний продовольчий комітет, 
с. Городище пирятинського повіту полтавської губернії/листування про 
штати/1921 р./2 спр.

1649/ф. Р-1107/лохвицький районний продовольчий комітет, 
м. лохвиця полтавської губернії/Накази/1919 р./1 спр.

1650/ф. Р-1108/смілянський районний продовольчий комітет, м. смі-
ла Роменського повіту полтавської губернії/Відомості нарахування зар-
плати/1921 р./1 спр.

1651/ф. Р-1109/полтавський районний продовольчий комітет 1-го 
району полтавського повіту полтавської губернії/Відомості про оподатку-
вання, бухгалтерські документи/1920–1922 рр./65 спр.

1652/ф. Р-1110/прилуцький районний продовольчий комітет, м. при-
луки полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, бухгалтер-
ські документи, листування/1919–1922 рр./7 спр.

1653/ф. Р-1111/Районний продовольчий комітет 5-го району полтав-
ського повіту полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості про 
надходження продуктів, листування/1921 р./4 спр.

1654/ф. Р-1112/Кобеляцький районний продовольчий комітет № 4 
Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
списки платників податків, листування/1921–1922 рр./62 спр.

1655/ф. Р-1113/Турівський районний продовольчий комітет, с. Турів-
ка прилуцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
відомості про особовий склад, списки платників податків/1920–1921 рр./
20 спр.

1656/ф. Р-1114/Опішнянський районний продовольчий комітет, 
с. Опішня зіньківського повіту полтавської губернії/Накази, інструкції, 
розпорядження, протоколи нарад, звіти, відомості про надходження податків, 
промсировини та меду, листування/1921–1923 рр./39 спр.

1657/ф. Р-1116/семенівська державна заготівельна контора по за-
готівлі продовольчого податку, с. семенівка Хорольського повіту Кре-
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менчуцької губернії/Накази, циркуляри, постанови Хорольського повіт-
виконкому, доповіді, протоколи ревкомісіїї, звіти, угоди, відомості про 
особовий склад, про роботу гужового транспорту, акти прийому худоби, 
бухгалтерські документи/1921–1923 рр./141 спр.

1658/ф. Р-1117/сенчанська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. сенча лохвицького повіту полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження, відомості про оподаткування, 
листування/1920–1923 рр./18 спр.

1659/ф. Р-1118/Дмитрівська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. Дмитрівка Олександрійського повіту Кре-
менчуцької губернії/списки платників податків, листування/1920 р./6 спр.

1660/ф. Р-1119/Талалаївська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. Талалаївка Роменського повіту полтавської 
губернії/списки платників податків, листування/1920–1922 рр./17 спр.

1661/ф. Р-1120/Новосанджарська державна заготівельна контора по 
заготівлі продовольчого податку, с. Нові санджари полтавського повіту 
полтавської губернії/списки платників податків, бухгалтерські документи, 
листування/1921–1923 рр./21 спр.

1662/ф. Р-1121/переяславська державна заготівельна контора по за-
готівлі продовольчого податку, м. переяслав полтавської губернії/Накази, 
наряди, акти, списки особового складу, різних організацій та приватних 
осіб, угоди, відомості про оподаткування, бухгалтерські документи/1922–
1923 рр./216 спр.

1663/ф. Р-1122/Опішнянська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. Опішня зіньківського повіту полтавської 
губернії/Бухгалтерські документи, листування/1922 р./18 спр.

1664/ф. Р-1123/пирятинська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. пирятин полтавської губернії/Циркуляри 
та розпорядження, списки платників податків та особового складу, 
бухгалтерські документи, листування з сепараторними пунктами/1922–
1923 рр./213 спр.

1665/ф. Р-1124/Миргородська державна заготівельна контора по за-
готівлі продовольчого податку, м. Миргород полтавської губернії/Цирку-
ляри та розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1922–
1923 рр./112 спр.

1666/ф. Р-1125/прилуцька державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. прилуки полтавської губернії/Цирку-
ляри, розпорядження, інструкції, бухгалтерські документи, листу-
вання/1922–1923 рр./129 спр.

1667/ф. Р-1126/Решетилівська державна заготівельна контора по за-
готівлі продовольчого податку, с. Решетилівка полтавського повіту пол-
тавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерські документи, 
листування/1920–1923 рр./26 спр.

1668/ф. Р-1127/зіньківська державна заготівельна контора по заготі-
влі продовольчого податку, м. зіньків полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, інструкції, рапорти, книга нарядів, акти, списки робітників 
та службовців, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./67 спр.
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1669/ф. Р-1128/Роменська державна заготівельна контора по заготівлі 
продовольчого податку, м. Ромни полтавської губернії/Накази, відомості 
з особового складу, про загибель птиці, книги надходження продподатку, 
прибутково-видаткові книги, листування/1920–1923 рр./77 спр.

1670/ф. Р-1129/полтавська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, накази, списки особового складу, платників податків, бух-
галтерські документи, листування/1920–1924 рр./76 спр.

1671/ф. Р-1130/Червоноградська заготівельна контора по заготівлі 
продовольчого податку, м. Червоноград полтавської губернії/Розпоряд-
ження, накази, відомості про підсобні господарства, особові справи спів-
робітників, бухгалтерські документи, листування/1922–1924 рр./51 спр.

1672/ф. Р-1131/Карлівська державна заготівельна контора по заготі-
влі продовольчого податку, м. Карлівка Червоноградського повіту пол-
тавської губернії/Циркуляри та розпорядження, бухгалтерські документи, 
листування/1922–1923 рр./20 спр.

1673/ф. Р-1132/лохвицька державна заготівельна контора по заготі-
влі продовольчого податку, м. лохвиця полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./
54 спр.

1674/ф. Р-1133/Божківська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. Божкове полтавського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські документи, листування/
1922 р./21 спр.

1675/ф. Р-1134/Юсківська державна заготівельна контора по заготівлі 
продовольчого податку, с. Юсківці лохвицького повіту полтавської губер-
нії/Циркуляри, листування/1922–1923 рр./11 спр.

1676/ф. Р-1135/лазірківська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. лазірки лубенського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, бухгалтерські документи, листування/1922 р./21 спр.

1677/ф. Р-1136/золотоніська господарча заготівельна контора, м. золо-
тоноша полтавської губернії/листування з зсипними пунктами/1921–
1924 рр./7 спр.

1678/ф. Р-1137/Малоперещепинська державна заготівельна контора 
по заготівлі продовольчого податку, с. Мала перещепина Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/листування/1922 р./1 спр.

1679/ф. Р-1138/згурівська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. згурівка прилуцького повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, накази, бухгалтерські документи, листування/1922–
1923 рр./36 спр.

1680/ф. Р-1139/Гадяцька державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. Гадяч полтавської губернії/Накази та 
розпорядження, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 р./22 спр.

1681/ф. Р-1140/Драбівська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, с. Драбів золотоніського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, листування/1922–1923 рр./11 спр.

1682/ф. Р-1141/Драбово-Барятинська державна заготівельна контора 
по заготівлі продовольчого податку, ст. Драбове золотоніського повіту 
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полтавської губернії/Накази та розпорядження, бухгалтерські документи, 
листування/1922 р./10 спр.

1683/ф. Р-1142/Гоголівська заготівельна контора по заготівлі продо-
вольчого податку, с. Гоголеве Миргородського повіту полтавської губернії/
Циркуляри, листування/1922 р./38 спр.

1684/ф. Р-1143/Яготинська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. Яготин пирятинського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, накази, розпорядження губпродкому та повітпродкому, 
накази заготконтори, звіти про прийом худоби, прибутково-видаткові 
документи, особові справи працівників, інвентарні книги, акти перевірки 
надходжень продподатку, бухгалтерські документи, листування/1922–
1923 рр./276 спр.

1685/ф. Р-1144/Хорольська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. Хорол полтавської губернії/Інструкції, роз-
порядження, накази, бухгалтерські документи, листування/1922–1923 рр./
87 спр.

1686/ф. Р-1145/прилуцька повітова сінопереробна організація, 
м. прилуки полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, телефоно-
грами, бухгалтерські документи, листування/1920 р./40 спр.

1687/ф. Р-1146/полтавська губернська особлива сінопереробна орга-
нізація, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження та 
інструкції опродкомарма, листування/1922 р./34 спр.

1688/ф. Р-1147/Божківське районне податкове бюро, ст. Божкове 
полтавського повіту полтавської губернії/Розпорядження, списки особо-
вого складу, особові рахунки платників податків, листування/1922 р./
56 спр.

1689/ф. Р-1148/Талалаївське районне податкове бюро, с. Талалаївка 
Роменського повіту полтавської губернії/Накази, циркуляри, розпоряд-
ження з окладного оподаткування, листування/1922–1923 рр./27 спр.

1690/ф. Р-1149/Карлівське районне податкове бюро, м. Карлівка Чер-
воноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
акти, списки платників податків у волостях/1922–1923 рр./21 спр.

1691/ф. Р-1150/Малоперещепинське районне податкове бюро, с. Мала 
перещепина Червоноградського повіту полтавської губернії/Розпоряд-
ження та інструкції з оподаткування, звіти і статистичні відомості, книга 
реєстрації скарг та прохань, заяви про невірне оподаткування, листування 
про молочний податок/1921–1922 рр./11 спр.

1692/ф. Р-1151/сенчанське районне податкове бюро, с. сенча лох-
вицького повіту полтавської губернії/Особові рахунки платників податків/
1922 р./10 спр.

1693/ф. Р-1152/Районне податкове бюро № 6, м. Кобеляки полтав-
ської губернії/списки домогосподарів-платників податків, окладні аркуші, 
листування/1920–1922 рр./112 спр.

1694/ф. Р-1153/Костянтиноградське районне податкове бюро, м. Кос-
тянтиноград полтавської губернії/списки домогосподарів-платників по-
датків, листування/1921–1923 рр./176 спр.

1695/ф. Р-1154/Роменське районне податкове бюро, м. Ромни пол-
тавської губернії/Акти про приховування землі, списки домогосподарів-
платників податків/1922 р./260 спр.
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1696/ф. Р-1155/Новосанджарське районне податкове бюро № 17, 
с. Нові санджари Кобеляцького повіту полтавської губернії/списки домо-
господарів-платників податків, листування/1922 р./30 спр.

1697/ф. Р-1156/Малоперещепинський районний продовольчий комі-
тет, с. Мала перщепина Червоноградського повіту полтавської губернії/
Інструкції з окладного рахівництва/1922 р./1 спр.

1698/ф. Р-1157/Махнівщанське районне податкове бюро, с. Махнів-
щина Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Інструкції, цир-
куляри та розпорядження з оподаткування, накази про оренду, відомості про 
оподаткування зернопереробних підприємств, книга прохань мешканців 
району, акти про невиконання молочного податку/1922 р./19 спр.

1699/ф. Р-1158/лохвицьке районне податкове бюро, м. лохвиця пол-
тавської губернії/Особові рахунки платників продподатку/1922 р./10 спр.

1700/ф. Р-1159/Гадяцьке районне податкове бюро, м. Гадяч полтав-
ської губернії/Особові рахунки платників податків та орендарів мли-
нів/1922–1923 рр./125 спр.

1701/ф. Р-1160/Юсківське районне податкове бюро, с. Юсківці лохви-
цького повіту полтавської губернії/списки недоїмщиків, особові рахунки 
та списки платників податків, заяви та скарги/1922–1923 рр./28 спр.

1702/ф. Р-1161/Кременчуцьке районне податкове бюро, м. Кремен-
чук Кременчуцької губернії/списки власників млинів, домогосподарів, 
платників податків, податкові листи, заяви/1921–1922 рр./105 спр.

1703/ф. Р-1162/полтавське районне податкове бюро 1-го району 
полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри, списки платників 
податків/1922–1923 рр./8 спр.

1704/ф. Р–1163/Решетилівське районне податкове бюро 3-го району, 
с. Решетилівка полтавського повіту полтавської губернії/Інструкції Нар-
комату продовольства, циркуляри губвиконкому, відомості про млини та 
олійниці, книга обліку скарг про оподаткування/1922–1923 рр./15 спр.

1705/ф. Р-1164/Кобеляцьке районне податкове бюро № 6, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Інструкції та розпорядження, накази, протоколи 
засідань, книга обліку особового складу/1922–1923 рр./28 спр.

1706/ф. Р-1166/Олександрійське повітове управління робітничо-
селянської міліції, м. Олександрія Кременчуцької губернії/Витяг з дек-
рету Раднаркому, розпорядження Харківського губвідділу карного роз-
шуку, тимчасові правила про організацію судово-кримінальної міліції, 
накази, доповідь начальника управління, звіти, список особового складу, 
заяви громадян про розшук крадених речей/1920 р./14 спр.

1707/ф. Р-1167/Кременчуцький губернський комітет допомоги голо-
дуючим, м. Кременчук Кременчуцької губернії/протоколи засідань, допо-
віді, звіти, листування з повітовими комітетами/1921–1922 рр./37 спр.

1708/ф. Р-1168/Кременчуцький повітовий комітет допомоги голоду-
ючим, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Розпорядження, протоколи 
засідань, звіти, відомості про вилучення цінностей, обкладання нетрудо-
вого населення, відправлення біженців/1921–1923 рр./33 спр.

1709/ф. Р-1169/Черкаський коцентраційний табір, м. Черкаси Кре-
менчуцької губернії/Накази, розпорядження, відомості з особового складу/
1921 р./31 спр.
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1710/ф. Р-1170/Кременчуцький повітовий продовольчий комітет, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, звіти, 
бухгалтерські документи/1919–1920 рр./5 спр.

1711/ф. Р-1171/Олександрійський повітовий продовольчий комітет, 
м. Олександрія Кременчуцької губернії/Циркуляри Наркомату продоволь-
ства, інструкції, накази комітету, протоколи засідань оперативного штабу, 
звіти і відомості про заготівлю продуктів, зерна, фуражу, проведення 
продрозверстки, акти реквізиції продуктів, списки мешканців з виконання 
продрозверстки, платників податків, членів товариства споживачів, особові 
рахунки, листування/1920–1922 рр./291 спр.

1712/ф. Р-1172/Чигиринський повітовий продовольчий комітет, 
м. Чигирин Кременчуцької губернії/Декрети, розпорядження, інструкції, 
накази комітету, списки особового складу, акти про заготівлю і пере-
робку сільгосппродуктів, відомості про проведення продрозверстки та 
оподаткування, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./
78 спр.

1713/ф. Р-1173/Черкаський повітовий продовольчий комітет, м. Чер-
каси Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, списки 
особового складу, відомості про громадське харчування, постачання, ста-
тистичні відомості, бухгалтерські документи, листування/1920–1922 рр./
185 спр.

1714/ф. Р-1174/Ново-Георгіївський районний продовольчий комітет, 
м. Ново-Георгіївськ Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/пос-
танови, накази, акти вилучення продуктів, листування/1920–1921 рр./9 спр.

1715/ф. Р-1175/Кременчуцький районний продовольчий комітет, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/Накази, протоколи, статистичні звіти, 
відомості з особового складу, бухгалтерські документи, листування/1920–
1922 рр./135 спр.

1716/ф. Р-1176/Глобинський районний продовольчий комітет, с. Гло-
бине Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/Накази, бухгалтерські 
документи/1921–1922 рр./2 спр.

1717/ф. Р-1177/Черкаський районний продовольчий комітет, м. Чер-
каси Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи, листування з 
господарських питань/1920–1922 рр./17 спр.

1718/ф. Р-1178/Олександрійський районний продовольчий комітет, 
м. Олександрія Чигиринського повіту Кременчуцької губернії/Бухгалтер-
ські документи, листування/1921–1922 рр./17 спр.

1719/ф. Р-1179/Чигиринський районний продовольчий комітет, 
м. Чигирин Кременчуцької губернії/Накази, циркуляри, розпорядження, 
доповіді, протоколи засідань, звіти, списки млинів та олійниць, списки 
особового складу, реєстраційні картки продпрацівників, відомості про роз-
верстку худоби, овочів, меду, листування/1920–1922 рр./66 спр.

1720/ф. Р-1180/павлинський районний продовольчий комітет, с. пав-
лиш Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Відомості з осо-
бового складу/1920 р./3 спр.

1721/ф. Р-1181/Крюківська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. Крюків Кременчуцької губернії/листу-
вання/1921–1923 рр./2 спр.
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1722/ф. Р-1182/Глобинська господарча заготівельна контора Кремен-
чуцького губернського продовольчого комітету, с. Глобине Кременчуцького 
повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, бухгал-
терські документи, листування з зсипними пунктами/1922–1923 рр./
166 спр.

1723/ф. Р-1183/Ново-празька районна державна заготівельна кон-
тора, с. Нова прага Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/
Циркуляри, інструкції, розпорядження, бухгалтерські документи, 
листування/1920–1922 рр./28 спр.

1724/ф. Р-1184/Олександрійська районна заготівельна контора по 
заготівлі продовольчого податку, м. Олександрія Кременчуцького повіту 
Кременчуцької губернії/Циркуляри, розпорядження, бухгалтерські доку-
менти, листування/1920–1922 рр./30 спр.

1725/ф. Р-1185/Чигиринська державна заготівельна контора по заго-
тівлі продовольчого податку, м. Чигирин Кременчуцького повіту Кре-
менчуцької губернії/Розпорядження, накази, бухгалтерські документи, 
листування/1920–1922 рр./21 спр.

1726/ф. Р-1187/Кременчуцький губернський відділ народної освіти 
Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької 
губернії/Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань, доповіді, звіти, 
списки педперсоналу, статистичні відомості, листування/1920–1922 рр./
32 спр.

1727/ф. Р-1188/Кременчуцький губернський відділ соціального забез-
печення Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кремен-
чуцької губернії/звіти про діяльність та місячні звіти про кількість 
пенсіонерів по золотоніському відділу соціального забезпечення, місячні 
звіти про кількість пенсійних справ по Хорольському відділу соціального 
забезпечення/1921 р./7 спр.

1728/ф. Р-1190/1-е Кременчуцьке лісництво, м. Кременчук полтав-
ської губернії/Книга головна/1923–1924 рр./1 спр.

1729/ф. Р-1191/Глобинський районний комітет професійної спілки 
працівників землі та лісу, м. Глобине Кременчуцької округи/Облік членів 
спілки, членських внесків та відрахувань/1925 р./1 спр.

1730/ф. Р-1192/Онуфріївський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Онуфріївка Кременчуць-
кої округи полтавської губернії/Касова книга/1924–1925 рр./1 спр.

1731/ф. Р-1194/Кременчуцька господарча заготівельна контора Кре-
менчуцького губернського продовольчого комітету, м. Кременчук Кремен-
чуцької губернії/послужні списки, відомості про надходження податків, 
бухгалтерські документи, листування з заготпунктами/1920–1922 рр./
309 спр.

1732/ф. Р-1195/Кременчуцька окружна рада професійних спілок, 
м. Кременчук Кременчуцької округи/Інструкції, протоколи засідань пле-
нумів і президії, особові рахунки, касові книги, відомості про допомогу 
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робітникам Донбасу, заяви, листування з районними професійними ра-
дами/1917–1928 рр./1209 спр.

1733/ф. Р-1197/Кременчуцька окружна філія професійної спілки 
деревообробників, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи засі-
дань, бухгалтерські документи, листування/1921–1928 рр./433 спр.

1734/ф. Р-1198/Кременчуцька окружна філія професійної спілки 
робітників радянських торговельних установ, м. Кременчук Кременчуць-
кої округи/протоколи засідань, звіти, реєстраційні картки членів спілки, 
особові справи, бухгалтерські документи/1922–1928 рр./296 спр.

1735/ф. Р-1199/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки 
працівників комунального господарства, м. Кременчук Кременчуцької окру-
ги/Циркуляри та розпорядження ЦК Всесоюзної та південного бюро проф-
спілки працівників комунального господарства, протоколи конференцій, 
загальних зборів, засідань правління, доповіді і звіти, протоколи та звіти 
низових профспілок, реєстраційні картки членів спілки, листування/1920–
1928 рр./249 спр.

1736/ф. Р-1200/Кременчуцька окружна філія професійної спілки буді-
вельників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, протоколи 
засідань, звіти, статистичні відомості, книги надходжень членських вне-
сків, книги-головні, касові книги, книги особових рахунків організацій, 
листування/1919–1929 рр./425 спр.

1737/ф. Р-1201/Кременчуцька окружна філія професійної спілки 
працівників мистецтва, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, 
розпорядження, протоколи засідань правління та загальних зборів, відомості 
про охорону праці, роботу серед молоді, прибутково-видаткові документи, 
листування/1924–1929 рр./152 спр.

1738/ф. Р-1202/пісківський волосний продовольчий штаб, с. піски 
Кременчуцького повіту Кременчуцької губернії/списки власників млинів, 
листування з продрозверстки/1920 р./2 спр.

1739/ф. Р-1204/семенівський районний продовольчий комітет Кре-
менчуцького окрпродкомарма 2-го запасного, с. семенівка Кременчуцького 
повіту Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи/1921–1922 рр./
8 спр.

1740/ф. Р-1205/Кременчуцький губернський кооперативний комітет 
Кременчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької 
губернії/протоколи засідань губкооперкому, реєстрація кооперативних 
об’єднань/1920–1922 рр./5 спр.

1741/ф. Р-1206/пивний склад полтавської районної контори Київ-
ського тресту харчової промисловості, м. полтава полтавської округи/
Накази тресту, відомості про особовий склад, угоди з пивними заводами, 
бухгалтерські документи/1927–1929 рр./155 спр.

1742/ф. Р-1207/Роменська товарна біржа, м. Ромни Роменської окру-
ги/справи арбітражної комісії, звіти маклерів, книга реєстрації маклер-
ських та позабіржових угод, касова книга, списки особового складу, 
документи ліквідаційної комісії/1925–1926 рр./19 спр.



Державний архів Полтавської області

��3

1743/ф. Р-1208/Червоноградська контора державного рибно-промис-
лового синдикату, м. Червоноград Червоноградської округи/Відомості 
нарахування зарплати, бухгалтерські документи/1923 р./12 спр.

1744/ф. Р-1209/полтавська повітова контора губернського лісового 
об’єднання, м. полтава полтавської губернії/Розпорядження, відомості 
про особовий склад, умови на гужсилу, облік лісоматеріалів, відомості про 
розробку лісів/1922–1923 рр./24 спр.

1745/ф. Р-1210/Клюсово-зачепилівська волосна ощадна каса, с. Клю-
сівка Кобеляцького повіту полтавської губернії/Книги реєстрації заяв на 
видачу позики/1919 р./3 спр.

1746/ф. Р-1212/Кобеляцька повітова продовольча управа, м. Кобе-
ляки полтавської губернії/протоколи та журнали засідань волосних про-
довольчих комітетів, відомості про заготівлю продуктів, фуражу/1918 р./
8 спр.

1747/ф. Р-1213/Уповноважений Московської продовольчої ради на 
Україні/звіти, відомості про заготівлю продуктів, бухгалтерські документи/
1919 р./28 спр.

1748/ф. Р-1214/полтавський міський земельно-житловий відділ, 
м. полтава полтавської губернії/заяви щодо житлового фонду/1919 р./
361 спр.

1749/ф. Р-1215/полтавська міська житлово-примирна камера, 
м. полтава полтавської губернії/примирні справи/1917–1918 рр./700 спр.

1750/ф. Р-1217/лохвицька нотаріальна контора, м. лохвиця полтав-
ської губернії/Наряди нотаріальних паперів/1920–1922 рр./4 спр.

1751/ф. Р-1220/Хорольський повітовий земельний відділ Хорольсь-
кого повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Хорол полтавської губернії/звіти, відо-
мості про земельні ділянки, агрономічне листування/1921–1923 рр./59 спр.

1752/ф. Р-1222/лубенський повітовий відділ соціального забезпе-
чення лубенського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. лубни полтавської губернії/
списки пенсіонерів/1919–1920 рр./1 спр.

1753/ф. Р-1223/Хорольський повітовий відділ соціального забезпе-
чення Хорольського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Хорол полтавської губернії/
Документи про призначення пенсій/1921 р./1 спр.

1754/ф. Р-1224/Хорольська повітова рада народного господарства, 
м. Хорол полтавської губернії/звіти Вишнявського та Єлисаветинського 
заводів/1920 р./1 спр.

1755/ф. Р-1225/Миргородський повітовий комітет незаможних селян, 
м. Миргород полтавської губернії/протоколи засідань, перереєстрація 
членів комнезама та відомості про його чистку/1920–1923 рр./18 спр.

1756/ф. Р-1227/полтавська губернська арбітражна комісія полтав-
ського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. полтава полтавської губернії/судові 
справи про невиконання умов/1923–1925 рр./88 спр.

1757/ф. Р-1230/Народний суддя 2-ї дільниці Кобеляцького повіту 
полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1922–1923 рр./81 спр.
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1758/ф. Р-1231/Народний суддя 1-ї дільниці Миргородського повіту 
полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./50 спр.

1759/ф. Р-1232/Народний суддя 2-ї дільниці Миргородського повіту 
полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./40 спр.

1760/ф. Р-1233/Мировий суддя 6-ї дільниці Миргородського судового 
округу полтавської губернії/Цивільна судова справа/1918 р./1 спр.

1761/ф. Р-1235/Народний суд 1-ї дільниці Хорольського повіту 
полтавської губернії/Карні та цивільні судові справи/1919 р./11 спр.

1762/ф. Р-1236/Народний суд 2-ї дільниці Хорольського повіту пол-
тавської губернії/Карні судові справи/1919–1922 рр./343 спр.

1763/ф. Р-1238/Медведівський районний продовольчий комітет, 
с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії/Накази 
та розпорядження Наркомпроду, доповідні продагентів та завідуючих 
зсипними пунктами, відомості про штати райпродкому/1920–1921 рр./
21 спр.

1764/ф. Р-1239/златопільський районний продовольчий комітет, 
м. златопілля Кременчуцької губернії/Циркуляри та розпорядження, 
облік матеріальних цінностей, списки службовців, бухгалтерські доку-
менти/1921–1922 рр./30 спр.

1765/ф. Р-1240/Чутівське районне податкове бюро, с. Чутове полтав-
ського повіту полтавської губернії/Накази, плани, звіти радгоспів/1922 р./
5 спр.

1766/ф. Р-1242/полтавське губернське лісове об’єднання полтавської 
губернської ради народного господарства, м. полтава полтавської губер-
нії/Накази, постанови та протоколи колегій гублісоб’єднання, відомості 
про лісорозробки, організацію лісопильних заводів, рух дров, списки 
особового складу, звіти лісових організацій, облік лісосік, бухгалтерські 
документи/1922–1923 рр./123 спр.

1767/ф. Р-1243/полтавський 2-й державний лісопильний завод, 
м. полтава полтавської губернії/Копії протоколів засідань губернської лік-
відаційної комісії у справах полтавлісу, відомості нарахування зарплати 
робітникам та службовцям/1923 р./2 спр.

1768/ф. Р-1244/полтавське лісове господарство Всеукраїнського цен-
трального управління лісами, м. полтава Харківської області/Циркуляри, 
розпорядження, звіти, відомості про особовий склад, будівлі та їх ремон-
тування, відпуск лісу, стан лісових дач/1924–1935 рр./647 спр.

1769/ф. Р-1246/Диканська районна контрольна комісія робітничо-
селянської інспекції, с. Диканька Диканського району Харківської області/
Акти перевірки торговельних установ, радгоспів, контрольні справи по 
району, матеріали комісії з чистки радянського апарату, скарги селян/1929–
1933 рр./175 спр.

1770/ф. Р-1247/Шишацька районна контрольна комісія робітничо-
селянської інспекції, с. Шишаки Шишацького району полтавської округи/
протоколи нарад, розгляд скарг, матеріали обстеження установ та чистки 
радянського апарату/1928–1930 рр./23 спр.

1771/ф. Р-1248/Маячківська поштово-телеграфна дільниця, с. Мая-
чка Кобеляцького повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
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ження, списки службовців, бухгалтерські документи, листування/1917–
1923 рр./25 спр.

1772/ф. Р-1249/полтавське губернське бюро праці, м. полтава пол-
тавської губернії/Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, 
прибутково-видаткова та головна книги/1917 р./5 спр.

1773/ф. Р-1250/полтавське управління кадрів при полтавській 
міській професійній раді, м. полтава/Циркуляри та розпорядження Нар-
компраці, накази, матеріали наборів робочої сили для промисловості, плани 
та звіти, акти обстежень підприємств/1930–1931 рр./34 спр.

1774/ф. Р-1251/Костянтиноградська повітова біржа праці, м. Костян-
тиноград полтавської губернії/списки службовців, відомості про відправ-
лення на роботу/1921 р./3 спр.

1775/ф. Р-1252/Міняйлово-Новоселівська трудова школа, с. Міняй-
лово-Новоселівка супрунівського району полтавської округи полтавсь-
кої губернії/Розпорядження, акти, звіти, списки учнів на придбання 
підручників/1921–1924 рр./4 спр.

1776/ф. Р-1253/полтавська окружна рада товариства друзів радіо, 
м. полтава полтавської округи/Інформації низових осередків, відомості 
про особовий склад, бухгалтерські документи/1925–1930 рр./220 спр.

1777/ф. Р-1254/Артелярський осередок міжнародної організації до-
помоги борцям революції, с. Артелярщина зіньківського району полтав-
ської округи полтавської губернії/протоколи загальних зборів, списки 
членів осередку, плани/1924–1925 рр./1 спр.

1778/ф. Р-1255/полтавське губернське управління державного зе-
мельного майна, м. полтава полтавської губернії/Інформації, звіти повіто-
вих уповноважених, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./39 спр.

1779/ф. Р-1256/Уповноважений полтавського губернського управ-
ління державного земельного майна по Кобеляцькому повіту, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Облік та передача в оренду землі та будівель/1922–
1923 рр./132 спр.

1780/ф. Р-1257/зіньківська районна спілка сільськогосподарських 
кредитних кооперативів, м. зіньків полтавської округи полтавської губер-
нії/Циркуляри, інструкції та розпорядження, відомості про особовий склад, 
документи з обстеження колективих господарств, книга головна/1920–
1924 рр./25 спр.

1781/ф. Р-1258/Червоноградська районна спілка сільськогосподар-
ських кооперативів, м. Червоноград полтавської округи/Циркуляри та 
розпорядження, звіти товариств, списки співробітників, бухгалтерські до-
кументи, листування/1921–1927 рр./442 спр.

1782/ф. Р-1259/полтавська районна контора Акціонерного товарис-
тва “село-техніка” для торгівлі машинами, знаряддям та технічними 
приладами для сільського господарства в Україні, м. полтава полтавської 
губернії/Циркуляри та інструкції, відомості про особовий склад, бухгал-
терські документи/1922–1924 рр./77 спр.

1783/ф. Р-1260/полтавська базисна контора Українського акційного 
товариства в справі збуту сільськогосподарських машин і знаряддя “плу-
гатар”, м. полтава полтавської округи/Накази та інструкції, відомості про 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

���

особовий склад, облік сільгоспмашин, бухгалтерські документи/1926–
1928 рр./88 спр.

1784/ф. Р-1261/полтавська окружна спілка сільськогосподарських 
колективів, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань правління, 
наглядової ради, нарад, звіти колгоспів, відомості про особовий склад, 
бухгалтерські документи/1924–1930 рр./218 спр.

1785/ф. Р-1263/полтавська районна контора Українського мукомель-
ного тресту, м. полтава полтавської округи полтавскої губернії/Орендні 
угоди, акти обстежень млинів, списки співробітників/1920–1923 рр./333 спр.

1786/ф. Р-1266/закритий військовий кооператив полтавської залоги, 
м. полтава Харківської області/Розпорядження крамницям, їдальням, облік 
хлібопродуктів, відомості про проведення позик, надання кредитів на 
капіталовкладення, баланси, книги рахунків, особові рахунки працівників, 
листування/1931–1936 рр./98 спр.

1787/ф. Р-1267/Шкіряний комітет полтавської губернської ради на-
родного господарства, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження, облік шкірзаводів та шкірсировини у повітах, відомості про 
відпуск шкірсировини, грошові звіти по повітах/1919–1921 рр./81 спр.

1788/ф. Р-1269/полтавське окружне правління професійної спілки 
працівників народного харчування, м. полтава полтавської округи/Цир-
куляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань правління, плани та 
звіти, анкети, списки особового складу, відомості збору членських внесків, 
колективні угоди, особові картки, фінансові звіти/1925–1930 рр./145 спр.

1789/ф. Р-1270/прилуцька окружна рада професійних спілок, 
м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри, накази, постанови, статути, 
звіти, плани, мандати, колективні угоди, списки профпрацівників, ста-
тистичні відомості, відомості про допомогу безробітним, ліквідацію 
неписьменності/1917–1927 рр./633 спр.

1790/ф. Р-1271/прилуцька окружна філія профспілки працівників 
освіти, м. прилуки прилуцької округи/постанови бюро, протоколи з’їзду 
вчителів, звіти, касові документи, прибутково-видаткові книги, листу-
вання/1917–1927 рр./293 спр.

1791/ф. Р-1272/Червоноградська окружна філія профспілки праців-
ників освіти, м. Червоноград полтавської губернії/протоколи конференцій, 
загальних зборів, окружного та районних комітетів, бухгалтерські доку-
менти/1923–1925 рр./42 спр.

1792/ф. Р-1273/Червоноградське окружне відділення професійної 
спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Червоноград 
полтавської губернії/протоколи конференцій, загальних зборів, окружного 
та районних комітетів/1923–1925 рр./44 спр.

1793/ф. Р-1274/Білоцерківський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Білоцерківка 
полтавської округи/протоколи конференцій, загальних зборів, засідань 
районного та сільських комітетів, книга реєстрації трудумов/1923–
1927 рр./24 спр.

1794/ф. Р-1276/Фабрично-заводський комітет професійної спілки де-
ревообробників лісопильного заводу полтава-південна станція, м. полтава 
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полтавської губернії/протоколи загальних зборів та засідань комітету/
1923 р./1 спр.

1795/ф. Р-1277/Місцевий комітет службовців полтавського губерн-
ського управління селянськими будинками, м. полтава полтавської губер-
нії/протоколи загальних зборів, списки службовців/1921 р./1 спр.

1796/ф. Р-1278/Народний суд 1-ї дільниці, м. полтава/Кримінальні та 
цивільні судові справи/1922–1931 рр./3629 спр.

1797/ф. Р-1279/Народний суд 3-ї дільниці, м. полтава Харківської 
області/Кримінальні та цивільні судові справи/1918–1932 рр./4757 спр.

1798/ф. Р-1280/Народний суд 4-ї дільниці, м. полтава полтавської 
округи/Кримінальні та цивільні судові справи/ 1919–1929 рр./4291 спр.

1799/ф. Р-1281/Народний суд 5-ї дільниці, м. полтава полтавської 
округи/Кримінальні та цивільні судові справи/ 1922–1928 рр./8022 спр.

1800/ф. Р-1282/Народний суд 14-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Цивільні судові справи/1918–1923 рр./1315 спр.

1801/ф. Р-1283/Народний суд 2-ї дільниці Роменського повіту пол-
тавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1922–1923 рр./
118 спр.

1802/ф. Р-1284/Народний суд 9-ї дільниці Хорольського судово-
мирового округу Хорольського повіту полтавської губернії/Кримінальні 
судові справи/1919 р./3 спр.

1803/ф. Р-1285/Народний суд 12-ї дільниці Хорольського повіту 
полтавської губернії/Кримінальна судова справа/1919 р./1 спр.

1804/ф. Р-1288/полтавський міжрайсуд, м. полтава/Кримінальні 
судові справи, наряди/1930–1931 рр./1033 спр.

1805/ф. Р-1289/Народний суд 11-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1919–1921 рр./1478 спр.

1806/ф. Р-1290/Народний суд 12-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні судові справи/1917–1918 рр./7 спр.

1807/ф. Р-1291/Народний суд 13-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1919–1921 рр./2185 спр.

1808/ф. Р-1292/Народний суд 15-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1918–1921 рр./1690 спр.

1809/ф. Р-1293/Народний суд 16-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні судові справи/1917–1918 рр./4 спр.

1810/ф. Р-1294/Народний суд 3-ї дільниці Роменського повіту пол-
тавської губернії/Кримінальні судові справи/1919 р./7 спр.

1811/ф. Р-1295/Народний слідчий 1-ї дільниці Роменського повіту, 
м. Ромни полтавської губернії/Кримінальна справа/1919 р./1 спр.

1812/ф. Р-1296/Народний слідчий 3-ї дільниці Роменського повіту, 
м. Ромни полтавської губернії/Кримінальна справа/1919 р./1 спр.

1813/ф. Р-1297/Народний суд 14-ї дільниці Роменського повіту 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні справи, листування/1918–
1919 рр./4 спр.

1814/ф. Р-1298/Народний суд 15-ї дільниці Роменського повіту 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1918–1919 рр./
3 спр.

1815/ф. Р-1299/Народний суд 24-ї дільниці, м. полтава полтавської 
округи/Цивільні та кримінальні судові справи/1924–1929 рр./1542 спр.
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1816/ф. Р-1300/Народний суд 5-ї дільниці Диканського району, 
с. Диканька полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, цивільні 
та кримінальні судові справи, реєстр цивільних та кримінальних судових 
справ, листування з окрсудом/1920, 1922–1929 рр./4288 спр.

1817/ф. Р-1301/Народний суд 13-ї дільниці Шишацького району, 
с. Шишаки Шишацького району/Цивільні та кримінальні судові справи/1923–
1931 рр./9054 спр.

1818/ф. Р-1302/Народний суд 4-ї дільниці полтавського повіту, 
м. полтава полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/ 
1919–1923 рр./3747 спр.

1819/ф. Р-1303/Народний суд 1-ї дільниці полтавського повіту 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1921–1923 рр./
1321 спр.

1820/ф. Р-1304/Народний суд 6-ї дільниці полтавського повіту, 
м. Решетилівка полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові 
справи/1920–1923 рр./1267 спр.

1821/ф. Р-1305/Народний суд 3-ї дільниці полтавського повіту 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1924 р./
900 спр.

1822/ф. Р-1306/Народний суд 8-ї дільниці полтавського повіту 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–1921 рр./
343 спр.

1823/ф. Р-1307/Народний суд 6-ї дільниці Червоноградського по-
віту полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–
1921 рр./124 спр.

1824/ф. Р-1308/Народний суд 7-ї дільниці Червоноградського 
повіту полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–
1921 рр./173 спр.

1825/ф. Р-1309/Народний суд 8-ї дільниці Червоноградського по-
віту полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1920–
1921 рр./691 спр.

1826/ф. Р-1310/полтавський губернський будинок примусових робіт, 
м. полтава полтавської губернії/Накази та розпорядження, відомості про 
особовий склад, списки в’язнів, реєстри вхідної та вихідної кореспон-
денції, бухгалтерські документи/1920–1923 рр./2623 спр.

1827/ф. Р-1311/зіньківський арештний будинок, м. зіньків полтавсь-
кої губернії/Циркуляри Нарком’юсту, накази, листування про звільнення та 
переведення арештантів/1922–1923 рр./18 спр.

1828/ф. Р-1312/Кобеляцький будинок громадських примусових робіт, 
м. Кобеляки полтавської губернії/Накази, настільні реєстри/1920–1922 рр./
4 спр.

1829/ф. Р-1314/полтавське районне примусове бюро, м. полтава 
полтавської округи/судові справи/1926–1927 рр./223 спр.

1830/ф. Р-1315/Червоноградський будинок примусових робіт, м. Чер-
воноград Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, 
накази, книга реєстрації руху арештантів, відомості про особовий склад, 
постачання/1920–1925 рр./55 спр.

1831/ф. Р-1316/Народний суд 1-ї дільниці Кобеляцького повіту пол-
тавської губернії/Кримінальні судові справи/1921 р./102 спр.
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1832/ф. Р-1317/зіньківська повітова рада народних суддів, м. зіньків 
полтавської губернії/судові справи/1919–1921 рр./30 спр.

1833/ф. Р-1319/полтавська районна рада народних суддів, м. полтава 
полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1921 р./
122 спр.

1834/ф. Р-1320/полтавська повітова рада народних суддів, м. пол-
тава полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919–
1921 рр./424 спр.

1835/ф. Р-1321/Костянтиноградська повітова рада народних суддів, 
м. Костянтиноград полтавської губернії/Цивільні судові справи/1921 р./
2 спр.

1836/ф. Р-1322/Кобеляцька повітова рада народних суддів, м. Кобе-
ляки полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919–
1921 рр./108 спр.

1837/ф. Р-1323/Гадяцька повітова рада народних суддів, м. Гадяч 
полтавської губернії/Журнали засідань, кримінальні судові справи/1921–
1922 рр./196 спр.

1838/ф. Р-1325/полтавський районний комітет шкіряних справ, 
м. полтава полтавської губернії/Відомості про наявність, заготівлю та від-
пуск шкірсировини по повітах, бухгалтерські документи, листування/1916–
1918 рр./179 спр.

1839/ф. Р-1326/прилуцький повітовий відділ соціального забезпе-
чення прилуцького повітового виконавчого комітету ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. прилуки полтавської губернії/
звіти/1919 р./1 спр.

1840/ф. Р-1328/Миргородська повітова рада народних суддів, м. Мир-
город полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1922–
1923 рр./42 спр.

1841/ф. Р-1329/прилуцька повітова рада народних суддів, м. при-
луки полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи/1919–
1921 рр./193 спр.

1842/ф. Р-1330/лохвицька повітова рада народних суддів, м. лох-
виця полтавської губернії/Цивільні та кримінальні судові справи, 
наряди/1919–1923 рр./231 спр.

1843/ф. Р-1331/пирятинська повітова рада народних суддів, м. пи-
рятин полтавської губернії/Цивільна судова справа/1921 р./1 спр.

1844/ф. Р-1332/Роменська повітова рада народних суддів, м. Ромни 
полтавської губернії/Цивільні судові справи/1923 р./50 спр.

1845/ф. Р-1333/полтавський музичний технікум, м. полтава Хар-
ківської області/Особові справи, списки слухачів курсів та студентів 
робітфаку, бухгалтерські документи/1924–1933 рр./529 спр.

1846/ф. Р-1334/Кременчуцький музичний технікум, м. Кременчук 
Харківської області/списки студентів та службовців, бухгалтерські доку-
менти/1930–1933 рр./22 спр.

1847/ф. Р-1335/полтавський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. полтава полтавської 
округи/Директиви полтавського правління окрпрофспілки, списки членів 
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спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти/1926–
1928 рр./27 спр.

1848/ф. Р-1337/Кременчуцький повітовий відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/протоколи засі-
дань правління, копії протоколів низових організацій, списки членів спі-
лки, грошові звіти/1919–1923 рр./49 спр.

1849/ф. Р-1338/Крюківський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. Крюків Кременчуцької 
округи/Циркуляри та розпорядження правління окрпрофспілки, протоколи 
засідань правління та загальних зборів, райконференцій, списки членів 
спілки, книги обліку членських внесків, трудові угоди, грошові звіти, касова 
книга, акти ревкомісій/1923–1928 рр./69 спр.

1850/ф. Р-1339/Горбівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Горби Горбівського ра-
йону Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів та зборів 
низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, 
трудових угод, грошові звіти, заяви членів спілки/1923–1927 рр./58 спр.

1851/ф. Р-1340/Манжеліївський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Манжелія Манже-
ліївського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження 
правління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, списки членів 
спілки, книги обліку членських внесків, трудових угод, грошові звіти, заяви 
членів спілки/1923–1926 рр./69 спр.

1852/ф. Р-1341/Онуфріївський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Онуфріївка Онуфріївсь-
кого району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій райкому та зборів 
низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, 
грошові звіти/1924–1927 рр./47 спр.

1853/ф. Р-1342/потоцький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. потоки потоцького ра-
йону Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій райкому, загальних 
зборів низових осередків, списки членів спілки, книги обліку членських 
внесків, трудових угод, грошові звіти/1923–1927 рр./73 спр.

1854/ф. Р-1343/семенівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. семенівка семенівського 
району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому та ревізійної комісії, звіти та 
доповіді райкому, списки членів спілки, книги обліку членських внесків, 
трудових угод, грошові звіти, касова книга/1923–1927 рр./64 спр.

1855/ф. Р-1344/Робітничий комітет професійної спілки сільськогос-
подарських та лісових працівників Кременчуцького лісництва, м. Кремен-
чук Кременчуцької округи/протоколи засідань робіткому, загальних зборів 
та ревізійної комісії, звіти та доповіді райкому, списки членів спілки, книги 
обліку членських внесків, грошові звіти/1924–1927 рр./24 спр.
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1856/ф. Р-1345/Вереміївський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Вереміївка Вереміївсь-
кого району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження прав-
ління окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, 
нарад, звіти та доповіді райкому, списки членів спілки, трудові угоди/1924–
1926 рр./21 спр.

1857/ф. Р–1346/Глобинський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Глобине Глобинського 
району Кременчуцької округи/протоколи засідань райкому, загальних 
зборів, районних з’їздів, низових осередків, звіти, списки членів спілки 
трудові угоди, плани, відомості про особовий склад/1924–1928 рр./104 спр.

1858/ф. Р-1347/Градизький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. Градизьк Градизького 
району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження правління окр-
профспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, списки членів 
спілки, прибутково-видаткова книга, звіти/1923–1928 рр./67 спр.

1859/ф. Р-1348/Кременчуцький губернський відділ професійної спі-
лки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри 
та інструкції губпрофради, протоколи повітових конференцій, засідань 
губпрофради, делегатських зборів працівників освіти, облік працівників 
освіти, заяви про вступ до спілки, статистичні та фінансові звіти/1917–
1922 рр./43 спр.

1860/ф. Р-1349/Ново-Георгіївський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Ново-Георгіївськ 
Кременчуцької округи/протоколи засідань райкому, загальних зборів, спи-
ски членів спілки, книга обліку членських внесків, фінансові звіти та кош-
ториси/1925–1927 рр./39 спр.

1861/ф. Р-1350/Кременчуцький дільничний комітет професійної 
спілки працівників освіти на транспорті, м. Кременчук Кременчуцької 
округи/протоколи засідань комітету та загальних зборів, плани та звіти, 
доповіді, облік членів спілки та членських внесків, прибутково-видаткова 
книга, фінансовий звіт/1922–1928 р./56 спр.

1862/ф. Р-1351/Олександрійський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Олександрія Кре-
менчуцької округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, протоколи 
засідань райкому, загальних зборів та секцій, списки членів спілки, книга 
обліку членських внесків, фінансові звіти/1924–1928 рр./113 спр.

1863/ф. Р-1352/Бригадирівський районний комітет професійної спі-
лки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Бригадирівка Бригади-
рівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, комісій та загальних зборів, 
списки членів спілки, книга обліку членських внесків, фінансові звіти, 
трудові угоди/1923–1927 рр./99 спр.

1864/ф. Р-1353/лихівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. лихівка лихівського 
району Олександрійської округи/Циркуляри та розпорядження окрпроф-
спілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, списки членів спілки, 
плани, трудові угоди, фінансові звіти/1924–1926 рр./13 спр.
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1865/ф. Р-1354/Кишеньківський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кишеньці 
Кишеньківського району Кременчуцької округи/протоколи засідань 
райкому, облік трудових угод/1923–1924 рр./2 спр.

1866/ф. Р-1355/Троїцький районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Троїцьке Троїцького району 
Кременчуцької округи полтавської губернії/протоколи засідань райкому/
1924 р./1 спр.

1867/ф. Р-1356/Глинський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, м. Глинськ Глинського ра-
йону Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження окрпрофспілки, 
протоколи засідань райкому, облік членів спілки, звіти/1925–1926 рр./8 спр.

1868/ф. Р-1357/Червоно-Кам’янський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Червона Кам’янка 
Олександрійської округи/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань 
райкому, ревкомісії та низових осередків, списки членів спілки, трудові 
угоди, касові книги/1924–1926 рр./19 спр.

1869/ф. Р-1358/Користівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Користівка Користівсь-
кого району Кременчуцької округи полтавської губернії/Циркуляри та 
розпорядження, протоколи засідань райкому, трудові угоди, звіти та допо-
віді, заяви про вступ до членів спілки/1923–1925 рр./16 спр.

1870/ф. Р-1359/Кохнівський районний комітет професійної спілки 
сільськогосподарських та лісових працівників, с. Кохнівка Кохнівського 
району Кременчуцької округи/протоколи засідань конфліктної комісії та 
низових осередків, списки працівників райкому та членів спілки, трудові 
угоди/1925–1926 рр./13 спр.

1871/ф. Р-1361/Районний комітет професійної спілки працівників 
освіти №  4, м. Кременчук полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, протоколи загальних зборів, списки народних засідателів/1922–
1923 рр./3 спр.

1872/ф. Р-1362/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції та 
розпорядження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної комі-
сії, списки та заяви членів спілки, списки та особові рахунки працівників, 
колективні угоди/1924–1929 рр./48 спр.

1873/ф. Р-1363/Груповий комітет професійної спілки працівників ос-
віти № 3, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції та 
розпорядження, плани, кошториси, фінзвіти, списки членів каси взаємо-
допомоги/1926–1927 рр./6 спр.

1874/ф. Р-1364/Груповий комітет професійної спілки працівників ос-
вітних установ, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи групкому 
та конфліктної комісії, плани, фінзвіти, касова книга/1927 р./10 спр.

1875/ф. Р-1365/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти № 1, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри та розпоряд-
ження, протоколи місцевкому та загальних зборів, касова книга, облік 
членів/1925–1926 рр./25 спр.

1876/ф. Р-1366/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при Кременчуцькій торговельно-промисловій школі МК № 8, 
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м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри та розпорядження, прото-
коли загальних зборів/1925–1927 рр./6 спр.

1877/ф. Р-1367/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
освіти при Кременчуцькій окружній партійній школі МК № 3, м. Кремен-
чук Кременчуцької округи/протоколи місцевкому та комісій, списки членів, 
облік членських внесків, плани та звіти/1924–1927 рр./27 спр.

1878/ф. Р-1368/Місцевий комітет професійної спілки працівників 
транспорту при Кременчуцькому речовому складі, м. Кременчук Кремен-
чуцької округи/протоколи місцевкому, загальних зборів, комісії по боротьбі 
з голодом, конфліктної комісії, списки членів спілки/1922–1926 рр./25 спр.

1879/ф. Р-1369/Робітничий комітет першої групи вантажників Кре-
менчуцького окружного відділу професійної спілки працівників транс-
порту, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи засідань комітету, 
конфліктної комісії, загальних зборів, фінзвіти, касова книга/1923–1926 рр./
16 спр.

1880/ф. Р-1370/Крюківський робітничий комітет професійної спілки 
працівників транспорту, м. Крюків Кременчуцької округи/протоколи 
загальних зборів, робіткому, облік членів спілки, акти ревкомісії/1923–
1927 рр./25 спр.

1881/ф. Р-1371/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри та розпоряд-
ження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної, ревізійної, 
виробничої, культурно-масової, охорони праці комісій, облік членів спілки, 
плани та звіти/1925–1929 рр./43 спр.

1882/ф. Р-1372/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту Кременчуцького Укравтопромторгу, м. Кременчук Кременчуць-
кої округи/протоколи загальних зборів, робіткому, комісії з охорони праці, 
конфліктної, культурно-масової комісій, виробничих нарад/1927–1929 рр./
20 спр.

1883/ф. Р-1373/Олександрійський робітничий комітет професійної 
спілки працівників транспорту, м. Олександрія Олександрійської округи 
Катеринославської губернії/Циркуляри, інструкції та розпорядження, 
протоколи губкому профспілки, загальних зборів, робіткому, виробничих 
нарад, особові картки членів спілки, акти ревкомісії, грошові звіти/1923–
1925 рр./39 спр.

1884/ф. Р-1374/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, інструкції 
та розпорядження, протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної 
комісії, акти ревкомісії/1923–1926 рр./38 спр.

1885/ф. Р-1375/Груповий комітет Кременчуцької професійної спілки 
транспортників, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи загальних 
зборів, конфліктної комісії, акти ревкомісії, облік членів спілки/1928–
1929 рр./15 спр.

1886/ф. Р-1376/Градизький робітничий комітет професійної спілки 
працівників транспорту, м. Градизьк Градизького району Кременчуцької 
округи/протоколи загальних зборів, робіткому, тарифні умови/1923–
1926 рр./16 спр.
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1887/ф. Р-1377/Глобинський робітничий комітет професійної спілки 
траснпортників, с. Глобине Глобинськго району Кременчуцької округи/
протоколи загальних зборів, робіткому, конфліктної комісії/1925–1927 рр./
5 спр.

1888/ф. Р-1378/Об’єднаний місцевий комітет професійної спілки 
працівників транспорту, м. Кременчук полтавської губернії/протоколи 
комітету, конфліктної комісії, облік членів спілки, колективні угоди/1922–
1925 рр./14 спр.

1889/ф. Р-1379/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту Кременчуцької каменоломні, м. Кременчук Кременчуцької 
округи/Циркуляри, інстукції та розпорядження, протоколи окрпрофспілки/
1926 р./3 спр.

1890/ф. Р-1380/Груповий комітет професійної спілки працівників 
транспорту дрібних організацій, м. Кременчук Кременчуцької округи/про-
токоли загальних зборів, конфліктної, культурно-масової комісій, комісії 
з охорони праці, виробничих нарад, облік членів спілки, статистичні ві-
домості, звіти/1927 р./10 спр.

1891/ф. Р-1381/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
транспорту пристані, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи кон-
фліктної комісії, облік членів спілки, колективні угоди, касова книга/1926 р./
6 спр.

1892/ф. Р-1382/Об’єднаний фабрично-заводський комітет № 1 дріб-
них підприємств професійної спілки працівників харчової та смакової 
промисловості, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи загальних 
зборів, фабзавкому, культурно-масової, конфліктної комісій, комісії з 
охорони праці, акти ревкомісії, колективні угоди/1926–1928 рр./28 спр.

1893/ф. Р-1383/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості 9-ї державної тютюнової 
фабрики, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи загальних зборів, 
фабзавкому, ревізійної, з охорони праці, конфліктної та культурно-масової 
комісій, виробничих нарад, редколегії, плани та звіти, акти ревкомісії, 
колективні угоди, облік членських внесків, грошові звіти/1922–1927 рр./
95 спр.

1894/ф. Р-1385/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості 1-ї державної тютюнової фабрики, 
м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції, 
протоколи загальних зборів, фабзавкому, конфліктної, культурно-масової, 
ревізійної комісій, комісії з охорони праці, виробничих нарад, делегатських 
зборів, каси взаємодопомоги, цехових зібрань, реєстраційні картки членів 
спілки, бухгалтерські документи/1919–1929 рр./222 спр.

1895/ф. Р-1386/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Кременчуцької 3-ї державної тютю-
нової фабрики ім. Ілліча, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, 
розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів, фабзавкому, деле-
гатських зборів, культурно-масової комісії, комісії з охорони праці, вироб-
ничих нарад, делегатських зборів, списки робітників фабрики, членів 
Кп(б)Ута лКсМУ, членів спілки, плани та звіти, бухгалтерські документи, 
колективні угоди/1922–1928 рр./118 спр.
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1896/ф. Р-1387/Олександрійський окружний відділ професійної спі-
лки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія Оле-
ксандрійської округи Катеринославської губернії/протоколи загальних 
зборів, президії окрпрофбюро, конфліктної комісії, низових організацій, 
списки робітників та службовців, звіти, статистичні відомості, бухгалтерські 
документи/1923–1925 рр./64 спр.

1897/ф. Р-1388/семенівський районний комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості, с. семенівка семенівсь-
кого району Кременчуцької округи/протоколи райкому, загальних зборів, 
комісії з охорони праці, конфліктної, культурно-масової комісій, колективні 
угоди, списки членів спілки та членів добровільних організацій МОДР, 
Доброхі, особові картки членів спілки, плани, фінзвіти/1922–1927 рр./
78 спр.

1898/ф. Р-1389/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Кременчуцького пайового товариства 
“Хлібопік”, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, розпоряджен-
ня окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, комісії з охорони праці, 
конфліктної, культурно-масової комісій, облік членів спілки та членських 
внесків, списки робітників та службовців товариства, фінзвіти/1923–
1927 рр./58 спр.

1899/ф. Р-1390/Градизький районний комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості, м. Градизьк Кременчуцької 
округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи райкому, 
загальних зборів, конфліктної комісії, колективні угоди, акти ревкомісії, 
звіти/1924–1926 рр./22 спр.

1900/ф. Р-1391/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості Кременчуцької 13-ї державної тютю-
нової фабрики “змичка”, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, 
розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, комісій, 
колективні угоди, фінансові звіти/1924–1927 рр./62 спр.

1901/ф. Р-1392/Олександрійський районний комітет професійної 
спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія 
Кременчуцької округи/протоколи засідань райкому, загальних зборів, 
конфліктної комісії, каси взаємодопомоги, колективні угоди, заяви членів 
спілки/1924–1927 рр./15 спр.

1902/ф. Р-1393/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості 87-го державного млина 
та 46-го державного маслозаводу, м. Кременчук Кременчуцької округи/
Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, протоколи засідань завкому, 
загальних зборів, конфліктної, виробничої, ревізійної комісії, колективні 
угоди, плани/1924–1929 рр./35 спр.

1903/ф. Р-1394/Ново-Георгіївський районний заводський комітет про-
фесійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Ново-
Георгіївськ Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпроф-
спілки, протоколи засідань райкому, конфліктної комісії, колективні угоди, 
статистичні відомості, облік членів спілки, акти ревкомісії/1923–1926 рр./
22 спр.
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1904/ф. Р-1395/Груповий комітет № 2 професійної спілки працівни-
ків харчової та смакової промисловості дрібних підприємств, м. Кремен-
чук Кременчуцької округи/протоколи засідань групкому, загальних зборів, 
культурно-масової та конфліктної комісій, колективні угоди, плани, списки 
працівників, статистичні відомості/1922–1928 рр./54 спр.

1905/ф. Р-1396/Кременчуцький районний комітет професійної спілки 
металістів, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи загальних збо-
рів, виробничих нарад, інженерно-технічної секції, конфліктної комісії, 
комісії з надання допомоги безробітним, з історії профруху, акти рев-
комісії, статистичні відомості, заяви про вступ до спілки, особові анкети 
співробітників/1925–1927 рр./19 спр.

1906/ф. Р-1397/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості 1-го Кременчуцького державного 
млина, м. Кременчук полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження окр-
профспілки, протоколи виробничих нарад, культурно-масової комісії, списки 
робітників млина, фінансові та статистичні звіти/1924–1925 рр./10 спр.

1907/ф. Р-1398/Глобинський районний заводський комітет професій-
ної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Глобине 
Глобинського району Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження 
окрпрофспілки, протоколи засідань райкому, загальних зборів, виробничих 
нарад, колективні угоди, плани, звіти/1923–1927 рр./20 спр.

1908/ф. Р-1399/Ново-Георгіївське повітове відділення професійної 
спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Ново-Георгіївськ 
Кременчуцької округи полтавської губернії/Циркуляри, інструкції, роз-
порядження, протоколи засідань райкому, колективні угоди, списки осо-
бового складу спілки, заяви про вступ до спілки/1919–1923 рр./22 спр.

1909/ф. Р-1401/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості, м. Градизьк Кременчуцької округи 
полтавської губернії/заяви про вступ до спілки, статистичні відомості про 
кількість членів, особовий склад завкому/1922–1923 рр./11 спр.

1910/ф. Р-1402/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості підприємств Українського мукомель-
ного тресту, м. Кременчук Кременчуцької округи полтавської губернії/
протоколи засідань завкому, загальних зборів, колективні угоди, списки 
членів спілки, статзвіти/1922–1924 рр./10 спр.

1911/ф. Р-1403/Крюківський районний заводський комітет професій-
ної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Крюків 
Кременчуцької округи/Циркуляри, розпорядження окрпрофспілки, прото-
коли завкому, загальних зборів, конфліктної комісії, тарифні умови/1923–
1926 рр./10 спр.

1912/ф. Р-1404/Градизький районний заводський комітет професій-
ної спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Градизьк 
Кременчуцької округи полтавської губернії/протоколи завкому, відомості 
про одержання членських внесків, прибутково-видаткова книга членських 
внесків/1922–1923 рр./3 спр.
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1913/ф. Р-1405/Олександрійський окружний відділ професійної спі-
лки будівельників, м. Олександрія Олександрійської округи Катерино-
славської губернії/протоколи окрвідділу, каси взаємодопомоги, статистичні, 
фінансові звіти/1924 р./6 спр.

1914/ф. Р-1406/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості військової мукомельні, м. Кременчук 
Кременчуцької округи/протоколи засідань завкому, плани, статзвіти, касова 
книга/1926 р./6 спр.

1915/ф. Р-1407/Кременчуцький районний комітет професійної спі-
лки деревообробників, м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи 
засідань райкому, колективні тарифні умови, касові відомості/1925 р./
5 спр.

1916/ф. Р-1408/Кременчуцька губернська рада професійних спілок, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, протоколи пленуму, 
документи паливної комісії про видачу палива/1920–1922 рр./5 спр.

1917/ф. Р-1409/Каса взаємодопомоги при 18-му державному млині 
професійної спілки працівників харчової та смакової промисловості, 
м. Кременчук Кременчуцької округи/протоколи засідань правління каси та 
загальних зборів, акти ревкомісії, заяви про вступ до каси/1926–1927 рр./
6 спр.

1918/ф. Р-1410/заводський комітет професійної спілки працівників 
харчової та смакової промисловості боєнь кишкового заводу та засолюваль-
ного пункту, м. Кременчук полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, протоколи загальних зборів працівників, облік членів та членських 
внесків/1922–1923 рр./7 спр.

1919/ф. Р-1411/Кременчуцький губернський відділ професійної спі-
лки будівельників, м. Кременчук Кременчуцької губернії/протоколи засі-
дань правління, касова книга/1922 р./3 спр.

1920/ф. Р-1412/заводський комітет професійної спілки деревооброб-
ників лісового заводу південної залізниці, м. Кременчук полтавської губер-
нії/протоколи засідань завкому, табелі членських внесків/1924–1925 рр./
2 спр.

1921/ф. Р-1413/Кременчуцький губернський відділ професійної спі-
лки працівників мистецтва, м. Кременчук Кременчуцької губернії/прото-
коли засідань правління, книга-журнал головна/1922 р./3 спр.

1922/ф. Р-1414/Місцевий комітет № 1 професійної спілки працівни-
ків  народного харчування, м. Кременчук Кременчуцької округи/Відомості 
сплати членських внесків, касові відомості/1926–1927 рр./2 спр.

1923/ф. Р-1415/Уповноважений професійної спілки працівників хар-
чової та смакової промисловості 88-ї крупорушки, м. Кременчук полтавсь-
кої губернії/Циркуляри, протоколи загальних зборів/1924 р./1 спр.

1924/ф. Р-1417/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітар-
них працівників Кременчуцького будинку дитини, м. Кременчук полтав-
ської губернії/Циркуляри, інструкції, розпорядження окрвідділу проф-
спілки, списки співробітників/1924–1925 рр./1 спр.

1925/ф. Р-1418/Об’єднаний груповий комітет № 1 професійної 
спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук 
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Кременчуцької округи/протоколи засідань комітету, загальних зборів та 
виробничих нарад/1925–1926 рр./1 спр.

1926/ф. Р-1419/Олександрійське повітове відділення професійної 
спілки працівників харчової та смакової промисловості, м. Олександрія 
Кременчуцької губернії/протоколи загальних зборів, колективні угоди з 
орендарями млинів/1922 р./1 спр.

1927/ф.Р-1420/Комітет службовців професійної спілки працівників 
землі та лісу Кременчуцької сільськогосподарської районної коопера-
тивної спілки, м. Кременчук полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів та засідань бюро каси взаємодопомоги, список співробітників 
спілки, заяви членів спілки/1921–1923 рр./5 спр.

1928/ф. Р-1421/Кременчуцький дільничний комітет професійної 
спілки залізничників, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри, 
інструкції, накази та розпорядження Наркомату шляхів сполучення, ЦК 
профспілки залізничників, Харківського райпрофсожу, протоколи з’їздів, 
конференцій, нарад, загальних зборів, комісій, місцевих комітетів, книги 
обліку, особові картки та заяви членів спілки, списки робітників та служ-
бовців, безробітних, звіти місцевих комітетів, справи товариського суду, 
фінзвіти, листування/1917–1927 рр./742 спр.

1929/ф. Р-1422/полтавське окружне відділення професійної спілки 
деревообробників, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та інструкції, 
протоколи засідань правління, облік членів спілки, особові справи чле-
нів правління, звіти окрпрофспілки та її низових осередків, доповіді, 
фінзвіти/1925–1928 рр./99 спр.

1930/ф. Р-1423/Білицький районний місцевий комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців, м. Білики полтавської ок-
руги полтавської губернії/протоколи засідань губернських, окружних 
з’їздів і конференцій, президії, загальних зборів, відомості обліку членів 
спілки та членських внесків, фінзвіти/1923–1924 рр./14 спр.

1931/ф. Р-1424/Мачухівський районний місцевий комітет професій-
ної спілки радянських торговельних службовців, с. Мачухи полтавської 
округи полтавської губернії/протоколи засідань раймісцевкому, загаль-
них зборів, облік членів спілки, фінзвіти/1923–1925 рр./33 спр.

1932/ф. Р-1425/пирятинський повітовий комітет допомоги голодую-
чим, м. пирятин полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, про-
токоли засідань, списки голодуючих, доповіді, відомості/1921–1922 рр./
14 спр.

1933/ф. Р-1426/Окружна інспекторська група союзколгоспбанку по 
полтавській окрузі, м. полтава полтавської округи/листування з район-
ними та сільськими банками з питань надання кредитів/1930 р./17 спр.

1934/ф. Р-1427/Червоноградський фінансовий інспектор 1-го району 
полтавської губернії/Циркуляри, інструкції та розпорядження з питань 
порівняльного збору/1922 р./1 спр.

1935/ф. Р-1428/Народний суд 2-ї дільниці полтавської округи, 
полтавська округа/Цивільні та кримінальні судові справи/1922–1926 рр./
592 спр.

1936/ф. Р-1429/Управління полтавського окружного інженера, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри та розпорядження, накази, 
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протоколи засідань, акти, угоди про утримання штатних службовців та 
робітників/1923–1929 рр./81 спр.

1937/ф. Р-1430/полтавський 1-й державний лісопильний завод, 
м. полтава полтавської губернії/Копії наказів, протоколи засідань, угоди, 
відомості нарахування зарплати, звітні картки/1922–1923 рр./3 спр.

1938/ф. Р-1431/Кременчуцьке губернське лісове управління, м. Кре-
менчук Кременчуцької губернії/звіти лісництв, прибутково-видаткові кош-
ториси, листування з лісомеліоративних питань/1922 р./11 спр.

1939/ф. Р-1433/Кременчуцький повітовий відділ Всеукраїнського 
видавництва, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Накази, протоколи за-
сідань, акти обстежень приміщень друкарень повіту, листування з особо-
вого складу/1921 р./1 спр.

1940/ф. Р-1434/полтавське районне управління винокурної промис-
ловості, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
Центроспирту та Укрсільпрому, журнали засідань комісії, звіти винних 
заводів та складів, відомості про хід виробництва, обладнання, особовий 
склад, витрати винних заводів, бухгалтерські документи, листування/1919–
1923 рр./290 спр.

1941/ф. Р-1435/полтавське кущове управління спиртотресту в Укра-
їні, м. полтава полтавської губернії/Бухгалтерські документи, листу-
вання/1921–1923 рр./28 спр.

1942/ф. Р-1436/скородистицька кустарно-промислова мукомельно-
кооперативна артіль “Об’єднання”, с. скородистик Іркліївського району 
золотоніської округи з 1928 р. Воронянська кустарно-промислова артіль 
“Об’єднання”, хут. Воронянщина Баляснівського району полтавської 
округи/протоколи загальних зборів та засідань правління, списки членів 
артілі, угоди, акти/1923–1929 рр./71 спр.

1943/ф. Р-1437/Грунський районний комітет професійної спілки сіль-
ськогосподарських та лісових працівників, м. Грунь Грунського району 
полтавської округи/Циркуляри окруправління, протоколи засідань район-
ного, сільських та робітничих комітетів, реєстрація трудових умов, звіти, 
облік членів спілки/1923–1927 рр./29 спр.

1944/ф. Р-1438/Комісіонерство Всеукраїнського кооперативного банку, 
м. Червоноград полтавської округи/Документи про грошові операції уста-
нов та підприємств/1923–1926 рр./125 спр.

1945/ф. Р-1439/Білоцерківський районний продовольчий комітет, 
с. Білоцерківка Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Декрети, інс-
трукції, накази, список службовців, бухгалтерські документи/1921–1922 рр./
8 спр.

1946/ф. Р-1440/Народний суд 2-ї дільниці, м. полтава полтавської 
округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1924–1928 рр./1097 спр.

1947/ф. Р-1441/Народний суд 1-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1922 р./1620 спр.

1948/ф. Р-1442/Народний суд 3-ї дільниці, м. полтава полтавської 
округи/Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1930 рр./2278 спр.

1949/ф. Р-1443/Народний суд 4-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1925 рр./1415 спр.
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1950/ф. Р-1444/Народний суд 1-ї дільниці полтавської округи/Кри-
мінальні та цивільні судові справи/1922–1931 рр./2984 спр.

1951/ф. Р-1445/Народний суд 10-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1920–1921 рр./1126 спр.

1952/ф. Р-1446/Народний суд 7-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1920–1922 рр./824 спр.

1953/ф. Р-1447/Народний суд 3(6)-ї дільниці полтавської округи/Кри-
мінальні та цивільні судові справи/1923 р./310 спр.

1954/ф. Р-1448/Народний суд 3-ї дільниці, м. полтава полтавської 
губернії/Кримінальні судові справи/1921–1922 рр./875 спр.

1955/ф. Р-1449/Народний суд 3-ї дільниці полтавського повіту 
полтавської губернії/Кримінальні та цивільні судові справи/1921–1922 рр./
247 спр.

1956/ф. Р-1450/Народний суд 2(6)-ї дільниці полтавської округи/
Кримінальні та цивільні судові справи/1923–1924 рр./409 спр.

1957/ф. Р-1451/золотоніський повітовий продовольчий комітет, 
м. золотоноша полтавської губернії/Розпорядження губернського та 
окружного продкомів, накази повітпродкома, відомості про закупівлю 
фуражу та продовольства, списки платників продподатку, звіти та статис-
тичні відомості/1921–1922 рр./33 спр.

1958/ф. Р-1452/полтавське губернське земельне управління, м. пол-
тава полтавської губернії/Накази та розпорядження Наркомзему і губзем-
управління, звіти, протоколи засідань планової, землевпорядної, технічної 
комісій, протоколи засідань, плани та звіти повітових земвідділів, відомості 
про землевпорядкування, меліорацію, племінну справу, боротьбу з епізо-
отіями, націоналізацію землі та лісу, посівні кампанії, матеріали реє-
страції статутів сільгоспартілей, особові справи співробітників, списки 
особового складу, реєстраційні картки спеціалістів сільського господарства, 
бухгалтерські документи, листування/1919–1925 рр./4552 спр.

1959/ф. Р-1453/Диканська поштово-телеграфна дільниця, с. Ди-
канька полтавського повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження, звіти, відомості про особовий склад/1892–1922 рр./9 спр.

1960/ф. Р-1454/Дар-Надеждівська поштово-телеграфна дільниця, 
с. Дар-Надежда Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Відо-
мості про виправлення списків місцевих установ, телеграми/1917–1921 рр./
2 спр.

1961/ф. Р-1455/Дейкалівська поштово-телеграфна дільниця, с. Дей-
калівка зіньківського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, списки особового складу, звіти поштового відділення, телеграми 
1915–1920 рр./16 спр.

1962/ф. Р-1456/Іорданівська поштово-телеграфна дільниця, с. Іорда-
нівка зіньківського повіту полтавської губернії/Відомості про особовий 
склад/1920–1921 рр./2 спр.

1963/ф. Р-1457/зубанівська поштово-телеграфна дільниця, с. зубані 
Хорольського повіту Кременчуцької губернії/Циркуляри та розпорядження 
Катеринославської поштово-телеграфної округи та відділу зв’язку Кремен-
чуцького губвиконкому/1916–1921 рр./7 спр.
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1964/ф. Р-1458/Карлівська поштово-телеграфна контора, м. Карлівка 
Червоноградської округи полтавської губернії/Циркуляри, журнали, кош-
ториси, списки особового складу, річні звіти про надходження поштових 
зборів, бухгалтерські документи/1896–1924 рр./100 спр.

1965/ф. Р-1459/Комишнянська поштово-телеграфна дільниця, с. Ко-
мишня Миргородського повіту полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження, звіти/1915–1922 рр./50 спр.

1966/ф. Р-1460/Червоноградська поштово-телеграфна дільниця, 
м. Червоноград полтавської губернії/Циркуляри полтавської поштової 
контори, накази, місячні звіти, книга-журнал головна, відомості про 
надходження кореспонденції з прусії/1842–1924 рр./14 спр.

1967/ф. Р-1461/Кирило-Ганнівська поштово-телеграфна дільниця, 
с. Кирило-Ганнівка зіньківського повіту полтавської губернії/Цирку-
ляри та розпорядження, відомості про особовий склад, місячні та річні 
звіти/1916–1923 рр./12 спр.

1968/ф. Р-1462/Куземинська поштово-телеграфна дільниця, с. Ку-
земине Грунського району полтавської губернії/Відомості про особовий 
склад, статистичний звіт, таємне листування/1915–1925 рр./20 спр.

1969/ф. Р-1463/Котелевська поштово-телеграфна контора, с. Коте-
льва полтавської округи/Відомості про особовий склад, прибутково-
видаткові книги, документи переказних операцій, телеграми/1915–
1926 рр./23 спр.

1970/ф. Р-1464/лютенсько-Будищанська поштово-телеграфна діль-
ниця, с. лютенські Будища зіньківського повіту полтавської губернії/Цир-
куляри та розпорядження, телеграми/1916–1921 рр./9 спр.

1971/ф. Р-1465/Мало-перещепинська поштово-телеграфна дільниця, 
с. Мала перещепина Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
Циркуляри та розпорядження, відомості про особовий склад/1916–1921 рр./
7 спр.

1972/ф. Р-1466/Нехворощанська поштово-телеграфна дільниця, с. Не-
хвороща полтавської округи полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження, прибутково-видаткові книги, річні звіти, телеграми/1915–
1925 рр./30 спр.

1973/ф. Р-1467/лазірківська поштово-телеграфна дільниця, с. лазі-
рки лубенського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження, 
звіти, телеграми/1913–1919 рр./10 спр.

1974/ф. Р-1468/Миргородська поштово-телеграфна контора, м. Мир-
город полтавської губернії/Відомості про надходження митних зборів за 
закордонну кореспонденцію, телеграми/1914–1923 рр./20 спр.

1975/ф. Р-1469/Новоорлицька поштово-телеграфна дільниця, с. Но-
вий Орлик Костянтиноградського повіту полтавської губернії/звіти, відо-
мості про евакуацію поштових відділень/1915–1918 рр./2 спр.

1976/ф. Р-1470/старовірівська поштово-телеграфна дільниця, с. ста-
ровірівка Червоноградського району полтавської губернії/прибутково-
видаткова та касова книги, відомості нарахування зарплати/1917–1923 рр./
5 спр.
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1977/ф. Р-1471/Шишацька поштово-телеграфна дільниця, с. Шишаки 
Миргородського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпоряд-
ження, особова справа поштового чиновника/1916–1921 рр./2 спр.

1978/ф. Р-1472/Турівська поштово-телеграфна дільниця, с. Турівка 
прилуцького повіту полтавської губернії/Особова справа начальника діль-
ниці, кошториси витрат, листування по ощадній касі, телеграми/1910–
1920 рр./10 спр.

1979/ф. Р-1473/семенівська поштово-телеграфна дільниця, с. семе-
нівка Хорольського повіту полтавської губернії/Кошториси, особові справи 
службовців, відомості нарахування зарплати/1909, 1912, 1917, 1921–
1922 рр./3 спр.

1980/ф. Р-1475/полтавська кооперативна школа, м. полтава Харків-
ської області/Особові справи учнів/1933 р./359 спр.

1981/ф. Р-1476/супрунівське кущове об’єднання сільськогосподар-
ських колективів ім. Окружного партійного комітету, с. супрунівка пол-
тавського району полтавської округи/протоколи засідань правління, 
бухгалтерські документи/1929–1930 рр./40 спр.

1982/ф. Р-1478/Карлівський центральний багатофіліальний коопе-
ратив “Робітник-цукровик”, м. Карлівка Червоноградського району пол-
тавської округи/Книги обліку дебіторів та кредиторів, пайщиків, касова та 
головна книги, книга підзвітних осіб та установ, облік службовців/1920–
1927 рр./178 спр.

1983/ф. Р-1479/Костянтиноградське сільськогосподарське кредитне 
товариство, м. Червоноград полтавської округи/протоколи засідань та звіти 
ліквідкому, списки членів кредитного товариства, річні звіти, книга вкладів, 
касові книги, заяви про надання позик/1901–1928 рр./100 спр.

1984/ф. Р-1480/полтавська радянська фельдшерсько-акушерська 
школа, м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань педради, загаль-
них зборів, річний звіт, анкети та особові справи службовців, списки учнів, 
відомості нарахування зарплати, звіти про проведення практики/1920–
1925 рр./32 спр.

1985/ф. Р-1481/полтавська медична професійна школа, м. полтава 
полтавської округи/протоколи засідань педради, господарської частини, 
річні звіти, списки учнів, касова книга/1927–1929 рр./30 спр.

1986/ф. Р-1482/полтавські акушерські курси, м. полтава полтавської 
округи/протоколи засідань педради, особові картки учнів, річні звіти, 
залікові відомості учнів, бухгалтерські документи/1921–1926 рр./47 спр.

1987/ф. Р-1483/полтавська акушерська професійна школа, м. полтава 
полтавської округи/протоколи засідань педради, відомості про прийом 
та успішність учнів, відомості нарахування зарплати, облік робітників та 
службовців, класні журнали/1926–1928 рр./56 спр.

1988/ф. Р-1484/полтавський вечірній виробничий медичний техні-
кум, м. полтава Харківської області/протоколи загальних зборів, особові 
картки студентів, відомості про склад студентів, облік відвідування лек-
цій, бухгалтерські документи/1931–1934 рр./56 спр.

1989/ф. Р-1486/Костянтиноградська нотаріальна контора, м. Костян-
тиноград полтавської губернії/Циркуляри, звіти, облік службовців/1920–
1923 рр./15 спр.
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1990/ф. Р-1487/Оржицька волосна земська управа, с. Оржиця лубен-
ського повіту полтавської губернії/Касова книга на закупівлю хліба/1917–
1918 рр./1 спр.

1991/ф. Р-1489/полтавська продукційно-кооперативна артіль ков-
басників “Червона іскра”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
засідань, анкети та списки членів артілі, книга-журнал головна, 
фінзвіти/1926–1928 рр./38 спр.

1992/ф. Р-1490/полтавська продукційно-кооперативна артіль фарбу-
вальників “Фарбовщик”, м. полтава полтавської округи/списки членів 
артілі, книга-журнал головна, рахунків, книга обліку готових виробів/
1926 р./5 спр.

1993/ф. Р-1491/Решетилівська поштово-телеграфна дільниця, м. Ре-
шетилівка полтавського повіту полтавської губернії/Відомості про службу 
поштово-телеграфних службовців, господарські витрати, прибутково-
видаткові книги, телеграми/1913–1922 рр./13 спр.

1994/ф. Р-1492/Мачухівська поштово-телеграфна дільниця, с. Ма-
чухи полтавського повіту полтавської губернії/правила та розцінки 
для поштових відправлень, відомості про особовий склад/1916–1920 рр./
2 спр.

1995/ф. Р-1493/Андріївське споживче товариство, с. Андріївка Ма-
шівського району полтавської округи/протоколи загальних зборів, книги 
дебіторів та обліку пайщиків, книга головна/1924–1926 рр./10 спр.

1996/ф. Р-1494/полтавська окружна інспектура праці полтавського 
окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. полтава полтавської округи/Циркуляри, на-
кази, розпорядження, звіти, особові справи співробітників, бухгалтерські 
документи, листування/1923–1930 рр./674 спр.

1997/ф. Р-1495/полтавський дитячий будинок № 13, м. полтава пол-
тавської області/Облік робітників та службовців, книги обліку майна та 
продуктів, касова книга, відомості нарахування зарплати/1936–1938 рр./
45 спр.

1998/ф. Р-1496/свинківський дошкільний дитячий будинок полтав-
ського міського відділу освіти, с. свинківка полтавського району полтав-
ської області/Накази, книга обліку дітей, плани, відомості про розвиток 
дітей, прибутково-видаткові документи, листування з батьками дітей/1936–
1938 рр./71 спр.

1999/ф. Р-1497/полтавська секція наукових працівників, м. полтава 
Харківської області/протоколи засідань, списки членів, наукові звіти, 
бухгалтерські документи/1923–1935 рр./282 спр.

2000/ф. Р-1498/Кобеляцька районна спілка сільськогосподарського 
товариства “Хлібороб”, м. Кобеляки полтавської округи/протоколи засі-
дань правління, послужні списки та книга обліку співробітників, книга 
вкладів, витрат, відомості про заготівлю та збут сільськогосподарської 
сировини/1923–1927 рр./195 спр.

2001/ф. Р-1499/Червоноградська база Українського сільського ма-
шинного тресту, м. Червоноград полтавської губернії/Книги обліку спів-
робітників, дебіторів та кредиторів, книга головна/1924–1925 рр./7 спр.
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2002/ф. Р-1501/полтавська окружна планова комісія, м. полтава 
полтавської округи/протоколи нарад підприємств та торговельних орга-
нізацій, засідань планової комісії, річні звіти, бюджетні наради, п’ятирічний 
план місцевого бюджету та господарчий план полтавської округи, 
відомості про особовий склад, анкети співробітників, економічний стан 
полтавщини/1925–1930 рр./439 спр.

2003/ф. Р-1504/Червоноградська окружна інспектура праці Черво-
ноградського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, м. Червоноград полтавської губернії/
34 спр.

2004/ф. Р-1506/полтавська жіноча гімназія ім. Ахшарумової, м. пол-
тава полтавської губернії/Формулярні списки вчителів, атестати, свідоцтва, 
посвідчення, метричні виписки та особові справи учениць/1917–1920 рр./
101 спр.

2005/ф. Р-1508/полтавська радянська партійна школа, м. полтава 
полтавської губернії/Інструкції, накази, протоколи засідань педради, жін-
відділу, учбової колегії, предметних комісій, списки та особові справи 
курсантів, штатний розклад, анкети співробітників, навчальні плани, 
програми, свідоцтва курсантів, бухгалтерські документи, листування/1920–
1935 рр./2665 спр.

2006/ф. Р-1509/полтавська губернська сільська секція, м. полтава 
полтавської губернії/Декрети та розпорядження, доповіді, звіти, прото-
коли засідань правління, інструкторської колегії, особові справи співро-
бітників/1921–1925 рр./129 спр.

2007/ф. Р-1510/полтавська база акціонерного товариства “Установка” 
Центрального інституту праці, м. полтава Харківської області/Накази, 
анкети курсантів, звіти, статистичні відомості, грошові звіти, облік майна, 
документи про проведення соцзмагання, відомості про особовий склад 
бази, листування з районними пунктами, про курсантів та робітників/1927–
1932 рр./93 спр.

2008/ф. Р-1511/полтавська автомобільна секція полтавської губерн-
ської ради народного господарства, м. полтава полтавської губернії/На-
кази та розпорядження, облік транспорту, відомості про особовий склад, 
бухгалтерські документи, листування/1921–1922 рр./28 спр.

2009/ф. Р-1512/полтавський губернський відділ місцевого транс-
порту, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, накази, 
документи автомайстерні, кошториси, звіти, листування з господарських 
питань/1921–1922 рр./51 спр.

2010/ф. Р-1513/полтавський губернський матеріально-транспортний 
відділ полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Накази, розпорядження, інструкції, облік гужового 
транспорту, списки евакуйованих установ, матеріали реквізицій, бухгалтер-
ські докумети, листування/1920–1922 рр./51 спр.

2011/ф. Р-1514/полтавський губернський комітет державних спо-
руд полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції, звіти, відомо-
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сті про особовий склад, облік майна, матеріалів, бухгалтерські документи, 
листування/1919–1921 рр./317 спр.

2012/ф. Р-1515/полтавський губернський відділ утилізації полтав-
ської губернської ради народного господарства, м. полтава полтавської 
губернії/Циркуляри та розпорядження, облік надходження шкіри, паперу та 
іншої сировини, листування/1919–1921 рр./19 спр.

2013/ф. Р-1516/Уповноважений полтавської державної контори з 
експорту та імпорту, м. Кременчук полтавської губернії/Циркуляри та роз-
порядження Укрдержторгу, протоколи нарад держхлібозаготівельників, 
відомості про відправку зерна, листування з полтавською конторою держ-
торгу та правлінням держторгу про заготівлю хліба та різних товарів/
1925 р./4 спр.

2014/ф. Р-1517/полтавський горілчаний завод, м. полтава Харківсь-
кої області/Циркуляри, розпорядження, накази, звіти, кошторис, колективні 
угоди, відомості про особовий склад, оподаткування, ліквідацію заводів 
і радгоспів, касова книга, бухгалтерські документи, листування/1922–
1934 рр./1512 спр.

2015/ф. Р-1518/полтавський повітовий відділ соціального забезпе-
чення полтавського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. полтава полтавської 
губернії/Декрети, циркуляри, інструкції, накази, розпорядження, списки 
пенсіонерів, заяви сімей червоноармійців про видачу продовольства, 
листування/1919–1923 рр./151 спр.

2016/ф. Р-1519/Фінансовий інспектор 1-ї дільниці Чутівського ра-
йону полтавської округи/список платників податків/1923–1924 рр./1 спр.

2017/ф. Р-1520/полтавська біржа праці, м. полтава полтавської 
округи/Циркуляри Наркомпраці та статвідділу, протоколи засідань комісії 
з перереєстрації безробітних, облік безробітних, відомості про прийом 
робітників на підприємства міста, перекваліфікацію та надання допо-
моги безробітним, стан артілей та трудколективів при комборбезі/1923–
1930 рр./296 спр.

2018/ф. Р-1521/полтавський медичний технікум, м. полтава Харків-
ської області/протоколи шкільної ради, навчальні плани, особові справи 
учнів, заяви вступників, бухгалтерські документи/1921–1933 рр./230 спр.

2019/ф. Р-1522/полтавське відділення державного контролю, м. пол-
тава полтавської губернії/звіти різних організацій, особові справи служ-
бовців/1917–1923 рр./520 спр.

2020/ф. Р-1524/полтавський казенний винний склад № 1, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри Головного управління, відомості про осо-
бовий склад та господарську діяльність, бухгалтерські документи, листу-
вання/1896–1923 рр./239 спр.

2021/ф. Р-1529/полтавська окружна філія професійної спілки дру-
карів, м. полтава полтавської округи/Циркуляри, протоколи засідань 
правління, культурно-масової комісії та комісії з охорони праці, звіти, осо-
бові справи членів спілки, бухгалтерські документи, листування/1925–
1928 рр./573 спр.

2022/ф. Р-1530/полтавська окружна філія професійної спілки радян-
ських торговельних працівників, м. полтава полтавської округи/прото-
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коли засідань комітету та загальних зборів, акти, звіти, заяви про прийом 
до членів спілки, справи комісії з охорони праці, допомоги безробітним, 
культурно-масової комісії, звіти низових профспілкових організацій, 
статистичні відомості, кошториси, відомості надходження членських 
внесків, бухгалтерські документи, листування/1923–1930 рр./1086 спр.

2023/ф. Р-1531/прилуцька окружна філія професійної спілки радян-
ських торговельних установ, м. прилуки прилуцької округи/Циркуляри, 
розпорядження, інструкції, протоколи засідань окркомітету, комісій, плани, 
звіти низових осередків, фінзвіти, кошториси, статистичні відомості, акти 
ревкомісії, особові картки членів, листування/1922–1927 рр./688 спр.

2024/ф. Р-1532/павло-Чутівський державний цукровий завод, ст. ско-
роходове Чутівського району полтавської округи полтавської губернії/
Циркуляри цукротресту, протоколи засідань колегії заводоуправління, 
облік робітників та службовців, прибутково-видаткові відомості цукру та 
патоки, відомості нарахування зарплати, звіти Маріїнської, степанівської, 
павлівської, Чутівської, Олександрівської, Шляхівської, Шевченківської, 
Коханівської, Красної економій, бухгалтерські документи/1908–1925 рр./
200 спр.

2025/ф. Р-1533/Яготинський цукровий завод, м. Яготин прилуць-
кого повіту полтавської губернії/Бухгалтерські документи, листу-
вання/1910–1922 рр./10 спр.

2026/ф. Р-1534/полтавська окружна спілка житлових кооперативів, 
м. полтава полтавської округи/протоколи засідань правління та конфлік-
тної комісії, заяви про надання житла/1923–1928 рр./70 спр.

2027/ф. Р-1535/Милорадівське кустарно-промислове товариство з 
переробки зерна “Мірошник”, с. Милорадове Червоноградського повіту 
полтавської губернії/протоколи засідань правління та загальних зборів, 
касові книги/1919–1922 рр./4 спр.

2028/ф. Р-1536/полтавська районна контора тресту “Укрм’ясохо-
лодобійня”, м. полтава полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, 
протоколи засідань, особові справи службовців, бухгалтерські документи, 
листування/1923–1926 рр./656 спр.

2029/ф. Р-1538/линовицький державний цукровий завод, с. линовиця 
пирятинського повіту полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження 
цукротресту, прибутково-видаткові книги цукру та патоки, облік планта-
цій, книги особових рахунків, документи лікарняної каси, відомості 
нарахування зарплати, інвентарний опис майна, відомості про збір 
цукрових буряків, бухгалтерські документи/1917–1922 рр./204 спр.

2030/ф. Р-1539/Кременчуцький губернський революційний продо-
вольчий трибунал, м. Кременчук Кременчуцької губернії/судові справи про 
звинувачення різних осіб у невиконанні продподатків/1922 р./213 спр.

2031/ф. Р-1540/полтавський об’єднаний банк, м. полтава полтавсь-
кої губернії/Бухгалтерські документи/1910–1917, 1920 рр./19 спр.

2032/ф. Р-1542/полтавська міська поштово-телеграфна контора, 
м. полтава полтавської губернії/Циркуляри та розпорядження поштово-
телеграфного округу, накази, листування про пограбування пошти, те-
леграми/1886, 1917–1923 рр./100 спр.
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2033/ф. Р-1543/Курси при полтавському педагогічному інституті, 
м. полтава Харківської області/Особові справи та списки курсантів/1928–
1935 рр./435 спр.

2034/ф. Р-1544/полтавська спілка сільськогосподарських кредитних 
кооперативів “Господар-спілка”, зіньківська контора, м. зіньків полтавсь-
кої округи/Циркуляри та розпорядження, прибутково-видаткові книги, 
листування/1924–1927 рр./41 спр.

2035/ф. Р-1545/Акціонерне товариство “село-техніка” з торгівлі ма-
шинами, знаряддям і технічними приладами для сільського господарства 
в Україні. Червоноградська районна контора, м. Червоноград полтавсь-
кої губернії/звіти, відомості про особовий склад, бухгалтерські доку-
менти/1922–1925 рр./23 спр.

2036/ф. Р-1546/спілка сільськогосподарських товариств “Хуторя-
нин”, м. полтава полтавської губернії/протоколи нарад, місячні звіти, 
особові справи та списки співробітників/1919–1923 рр./150 спр.

2037/ф. Р-1547/Український трест сільськогосподарського машино-
будування “Український селянин”, м. полтава полтавської округи/
Циркуляри та розпорядження, накази, бухгалтерські документи, листу-
вання/1923–1927 рр./66 спр.

2038/ф. Р-1548/полтавська база підготовки будівельних працівників 
Центрального інституту праці, м. полтава Харківської області/протоколи 
засідань, списки курсантів, відомості про особовий склад, касові книги/
1932 р./14 спр.

2039/ф. Р-1549/сухорабівський водяний млин сільськогосподарсь-
ких та кооперативних товариств, с. сухорабівка Хорольського повіту 
Кременчуцької губернії/Місячні звіти, інвентарний опис млина, книга 
обліку працівників, списки поденщиків/1901, 1920–1921 рр./10 спр.

2040/ф. Р-1550/спілка кустарно-промислових, продукційно-проми-
слових кооперативів, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та 
розпорядження правління, протоколи нарад, загальних зборів, статути 
артілей, звіти, колективні угоди, касова та книга-головна, документи з 
особового складу, листування/1921–1927 рр./805 спр.

2041/ф. Р-1551/полтавська продукційно-кооперативна мішечно-кар-
тонажна артіль “працівник”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів членів артілі, книга обліку співробітників, бухгалтерські 
документи/1927–1928 рр./10 спр.

2042/ф. Р-1552/Макухівське кустарно-промислове кооперативне то-
вариство артіль корзинщиків, с. Макухівка полтавського району полтав-
ської округи/Циркуляри, постанови, протоколи засідань полтавського 
“союз-кустар”/1924–1926 рр./2 спр.

2043/ф. Р-1553/Червоноградська агенція кооперативного страхування 
при Червоноградській районній спілці сільськогосподарських кредитових 
кооперативів та колективів, м. Червоноград полтавської округи/Циркуляри, 
документи про страхування майна/1923–1928 рр./263 спр.

2044/ф. Р-1554/Управління уповноваженого з продовольства у Кобе-
ляцькому повіті, м. Кобеляки полтавської губернії/списки службовців, 
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правила хлібного податку, відомості про надходження термінових пові-
домлень, прийом справ колишнього повітового продовольчого комітету/
1919 р./4 спр.

2045/ф. Р-1555/Костянтиноградська телефонна мережа, м. Костянти-
ноград Костянтиноградського повіту полтавської губернії/Циркуляри 
Костянтиноградської повітової земської управи і поштово-телеграфної 
контори, листування по найму приміщень для центральних вузлових станцій 
в повіті, особовий склад службовців, відомості на виплату заробітної плати, 
відомості про встановлення та ремонт телефонів/1917–1921 рр./39 спр.

2046/ф. Р-1556/полтавська філія контори Всеукраїнської спілки 
споживчих кооперативних організацій, м. полтава/Бухгалтерські доку-
менти/1931–1932 рр./8 спр.

2047/ф. Р-1558/Уповноважений окружного професійного бюро по 
Великобучківському району, с. Великі Бучки полтавської округи полтавсь-
кої губернії/Розпорядження окрпрофбюро, звіти про роботу/1924–1925 рр./
2 спр.

2048/ф. Р-1559/полтавська агенція кооперативного страхового управ-
ління при Всеукраїнській кооперативній страховій спілці, м. полтава/
загальні правила Всеукраїнської кооперативної страхової спілки, звіт 
агенції, реєстраційні книги/1922–1930 рр./36 спр.

2049/ф. Р-1560/полтавська агенція кооперативного страхування при 
полтавській філії Українського банку, м. полтава полтавської округи/
Циркуляри Укрдержстраху, журнал обліку добровільних та обов’язкових 
неокладних страхувань від вогню, акти про збитки, бухгалтерські 
книги/1924–1930 рр./97 спр.

2050/ф. Р-1561/полтавська окружна комісія у справах неповнолітніх, 
м. полтава полтавської округи/судові справи/1926–1930 рр./1961 спр.

2051/ф. Р-1562/полтавська губернська комісія у справах неповно-
літніх, м. полтава полтавської губернії/судові справи/1920–1925 рр./
2134 спр.

2052/ф. Р-1563/полтавська міська комісія у справах неповнолітніх, 
м. полтава/судові справи, бухгалтерські книги та документи/1930–1934 рр./
1269 спр.

2053/ф. Р-1565/полтавська районна контора Українського мукомель-
ного тресту “Укрмут”, м. полтава полтавської губернії/Відомості обліку 
млинів, повідомлення техінспекторів/1922–1923 рр./10 спр.

2054/ф. Р-1566/полтавський державний маслозавод № 10, м. пол-
тава Харківської області/Циркуляри Укрмасложиртресту, накази по заво-
ду, протоколи засідань виробничих нарад, акти, протоколи, доповідні 
записки про стан заводу, п’ятирічні плани заводу, річні звіти, секретаріат, 
бухгалтерія/1921–1935 рр./472 спр.

2055/ф. Р-1567/полтавське торговельне пайове товариство “пол-
тавторг” полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Директиви, розпорядження, інструкціі, листування, 
відомості та звіти про роботу, бухгалтерські документи/1922–1923 рр./
33 спр.
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2056/ф. Р-1568/Українське товариство земельного влаштування пра-
цюючих євреїв “Озет”, м. полтава полтавської області/Директиви та 
розпорядження центральної ради Озету, Укрозету, облозету, протоколи 
засідань президії міськкомітету “Озет”, осередків “Озет” на підприємствах, 
в організаціях, установах, колгоспах, звіти про роботу, акти обстежень 
осередків, відомості про переселення, про шефство над Біробіджаном, про 
участь у збиральних кампаніях, про Озетлотерею, заяви та зобов’язання 
переселенців, списки членів та активістів Озет, листування з низовими 
осередками, судові справи, фінансові звіти, кошториси, грошові до-
кументи/1927–1938 рр./325 спр.

2057/ф. Р-1570/полтавське губернське відділення Всеукраїнської 
державної торговельної контори з експорту та імпорту, м. полтава пол-
тавської губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції Народного 
комісаріату зовнішньої торгівлі/1922 р./1 спр.

2058/ф. Р-1571/полтавська контора Всесоюзного об’єднання склад-
ської транспортної експедиційної справи “союзтранс”, м. полтава Хар-
ківської області/Бухгалтерські документи/1931–1933 рр./82 спр.

2059/ф. Р-1572/полтавська база Всесоюзного об’єднання трикотажної 
промисловості Наркомлегпром “союзтрикотаж”, м. полтава Харківської 
області/Циркуляри та розпорядження Наркомлегпрому, інструкції, плани, 
договори з підприємствами і фабриками, рознарядки, звіти, листування, 
судові справи, рахунки, ордери різних фабрик/1932–1933 рр./80 спр.

2060/ф. Р-1573/Ковалівська районна робітничо-селянська міліція, 
с. Ковалівка Ковалівського району полтавської округи/Реєстраційні картки 
міліціонерів, книга оперативних зведень книги реєстрації мисливців та 
торговців, відомості обліку бандитів/1923–1924 рр./36 спр.

2061/ф. Р-1574/Ромоданівський зсипний пункт лубенської заготі-
вельної контори полтавського губернського продовольчого комітету, с. Ро-
модан лубенського повіту полтавської губернії/Інструкції про прийом зерна 
продналогу, зберігання зернопродуктів, зберігання і облік мішкової тари, 
акти на повантажені і відправлені зернопродукти і фактичної наявності 
продуктових вантажів, що зберігаються на засипному пункті/1922 р./5 спр.

2062/ф. Р-1575/полтавський краєвий архів профспілок, м. полтава 
полтавської округи/план роботи архіву, інструкції з впорядкування архів-
них матеріалів, касові книги, матеріали ліквідаційної комісії/1930 р./
14 спр.

2063/ф. Р-1577/Другий державний млин, м. полтава полтавської 
губернії/списки робітників та службовців, табельні книги робітників/1920–
1924 рр./37 спр.

2064/ф. Р-1578/полтавський окружний комітет боротьби з безро-
біттям, м. полтава полтавської округи/Накази та розпорядження Нарком-
праці, плани роботи та звіти комітету, протоколи засідань президії комітету, 
правління об’єднаних колективів: “Труд”, “Нічні сторожі”, “М’ясопродукт”, 
“Махорка”, “Електрометал”, “прачка”, п’ятирічний план боротьби з 
безробіттям, списки недоїмників по податку на користь безробітних/1924–
1930 рр./311 спр.
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2065/ф. Р-1579/золотоніське повітове бюро професійних спілок, 
м. золотоноша золотоніського повіту полтавської губернії/Циркуляри, 
розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, протоколи 
засідань президії повітового бюро, статистичні звіти, анкети відповідальних 
працівників/1921–1922 рр./35 спр.

2066/ф. Р-1580/золотоніське повітове відділення професійної спілки 
працівників просвіти, м. золотоноша золотоніського повіту полтавської 
губернії/Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових 
організацій, матеріали з’їздів, конференцій, нарад профспілки, статистичні 
звіти, списки членів профспілки повіту/1921–1922 рр./39 спр.

2067/ф. Р-1581/полтавський губернський відділ професійної спілки 
працівників комунального господарства, м. полтава полтавської губернії/
Циркуляри і розпорядження ЦК профспілки, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, засідань правління, анкети і протоколи волосних 
відділень профспілки, відомості на виплату заробітної плати/1920–1925 рр./
232 спр.

2068/ф. Р-1582/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки 
працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької округи/Циркуляри ок-
ружного правління профспілки, протоколи загальних зборів членів проф-
спілки районних комітетів та волосних секретаріатів, засідань правління 
спілки, кошториси та фінансові звіти районних комітетів профспілки, 
списки особового складу/1923–1928 рр./324 спр.

2069/ф. Р-1585/Кременчуцький окружний відділ професійної спілки 
працівників народного харчування, м. Кременчук Кременчуцької округи/
Циркуляри, розпорядження, інструкції вищих профспілкових організацій, 
протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління спілки, 
акти обслідування побутових умов робітниць, списки і особові картки членів 
правління профспілки/1923–1929 рр./150 спр.

2070/ф. Р-1588/Місцевий залізничий комітет ст. полтава-сорту-
вальна, м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань місцевкому, 
бухгалтерські документи/1918 р./2 спр.

2071/ф. Р-1589/Робітничий комітет професійної спілки будівельних 
працівників технічного підвідділу будівництва каналізації, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, засі-
дань робочкому, культкомісії, виробничої та конфліктно-розціночної ко-
місій/1925–1926 рр./10 спр.

2072/ф. Р-1590/заводський комітет професійної спілки будівельни-
ків 1-ї державної цегельні, м. прилуки прилуцької округи/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань профкому, розцінково-
конфліктної комісії, культкомісії, комісії з охорони праці/1928–1929 рр./
18 спр.

2073/ф. Р-1591/Груповий комітет № 2 професійної спілки будівель-
ників, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів членів 
профспілки, засідань групкому, розцінково-конфліктної та виробничої 
комісій, колективні умови/1927–1929 рр./27 спр.
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2074/ф. Р-1592/Великобучківський районний профспілковий секре-
таріат, с. Великі Бучки Великобучківського району полтавської округи/
Розпорядження окружного профбюро, протоколи засідань райпрофсекрета-
ріату та міжспілкової конференції/1926 р./2 спр.

2075/ф. Р-1593/попельнастівський районний комітет професійної 
спілки сільськогосподарських та лісових працівників, с. попельнастівка 
попельнастівського району Кременчуцької округи/Циркуляри та роз-
порядження вищих профспілкових організацій, протоколи загальних зборів 
членів профспілки, протоколи засідань окрправління та райкому профспілки, 
звіти сількомів, колективні та трудові угоди, заяви до розцінково-конфлік-
тної комісії, акти про невиплату заробітної плати/1924–1927 рр./48 спр.

2076/ф. Р-1595/Уповноважений окружного профспілкового бюро по 
Вереміївському району, с. Вереміївка Вереміївського району Кременчуць-
кої округи/Циркуляри, розпорядження вищих профспілкових організацій, 
протоколи засідань президії золотоніського окружного професійного бюро/
1925 р./8 спр.

2077/ф. Р-1596/Кооперативне об’єднання професійної спілки праців-
ників харчової та смакової промисловості, м. Кременчук полтавської 
губернії/Головна книга, касовий журнал/1922–1923 рр./2 спр.

2078/ф. Р-1597/полтавське товариство “просвіта”, м. полтава пол-
тавської губернії/протоколи засідань товариства, відомості про відзначення 
пам’яті І. п. Котляревського, примірники газети “Рідне слово”, чекова та 
розрахункова книжки/1920 р./5 спр.

2079/ф. Р-1599/полтавська губернська контора державного страху-
вання, м. полтава полтавської губернії/Декрети, постанови, розпорядження, 
циркуляри, інструкції Головдержстраху та Укрдержстраху, Держплану, 
губвиконкому, губфінвідділу, накази по конторі, матеріали з’їздів, нарад, 
звіти та доповіді про діяльність контори та страхагентів, листування з 
керуючими установами, з агентами, з установами, організаціями з питань 
страхування, судові справи, справи про зловживання страхагентів, книги 
реєстрації і страхові документи з різних видів страхування, акти про 
причини і збитки від пожеж, стихій, нещасних випадків, списки та особові 
справи працівників, матеріали ліквідаційної комісії/1922–1925 рр./774 спр.

2080/ф. Р-1600/полтавська окружна контора державного страхування 
(Окрдержстрах), м. полтава полтавської округи/Декрети, постанови, цир-
куляри, розпорядження, інструкції Головдержстраху, Укрдержстраху, рес-
публіканських та окружних органів влади, окрфінвідділу, накази окр-
держстраху, протоколи засідань Всеукраїнського правління держстраху, 
з’їздів, нарад, звіти і доповіді про роботу контори та страхагентів, відомості 
про реорганізацію, українізацію та чистку апарату, про виконання завдань 
по всіх видах страхування, про зловживання страхагентів, страхові опера-
ції, судові справи, журнали реєстрації різних видів страхувань, відомості 
платежів, акти обстежень, списки та особові справи страхувальників та 
особового складу, матеріали ліквідкому/1924–1930 рр./3273 спр.

2081/ф. Р-1601/Царичанський районний продовольчий комітет, 
с. Царичанка Кобеляцького повіту полтавської губернії/листування про 
складання зведень Кобеляцькому повітпродкому/1921 р./1 спр.
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2082/ф. Р-1602/Кишеньківська районна заготівельна контора, 
с. Кишеньці Кременчуцької губернії/Товарні книги про переробку зерна, ка-
сові книги/1920–1921 рр./2 спр.

2083/ф. Р-1603/золотоніський районний продовольчий комітет, м. зо-
лотоноша золотоніського повіту полтавської губернії/Накази 1-го 
райпродкому, відомості про особовий склад, про відрядження, про ви-
дачу посвідчень особи, акти прийому худоби, наряди, списки особового 
складу/1921–1922 рр./10 спр.

2084/ф. Р-1605/Кременчуцький губернський каральний відділ, м. Кре-
менчук Кременчуцької губернії/Копії протоколів засідань розподільної 
комісії при повітових БУпРах, прохання ув’язнених, листування з Чер-
каським повітовим каральним відділом/1921 р./4 спр.

2085/ф. Р-1606/Кременчуцький губернський земельний відділ Кре-
менчуцького губернського виконавчого комітету ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. Кременчук Кременчуцької 
губернії/протоколи та виписки з протоколів загальних зборів, посімейно-
майнові списки членів товариств та статути сільськогосподарських коо-
перативних товариств Кременчуцького, золотоніського та Хорольського 
повітів, листування та відомості про осушування боліт, торфорозробки, 
заболочення річок, землевпорядкування/1919–1922 рр./134 спр.

2086/ф. Р-1607/Червоноградська окружна комісія з чистки радянсь-
ких установ, м. Червоноград Червоноградської округи полтавської губер-
нії/протоколи засідань комісії, матеріали комісії з чистки держапарату, 
списки службовців райвиконкомів, сільрад і кооперації по районах, акти, 
заяви, списки особового складу/1924 р./51 спр.

2087/ф. Р-1608/полтавське губернське поштово-телеграфне відді-
лення, м. полтава полтавської губернії/8 спр.

2088/ф. Р-1609/пирятинська поштово-телеграфна контора, м. пиря-
тин полтавської губернії/Накази Наркомату пошт та телеграфів, роз-
порядження Харківського управління зв’язку, циркуляри начальника Кате-
ринославського поштово-телеграфного округу, відомості про захворювання 
службовців, упущення при пересилці кореспонденції, червоноармійську 
кореспонденцію, листування, прибутково-видаткові книги/1921–1923 рр./
15 спр.

2089/ф. Р-1610/Дігтярівське поштове відділення, с. Дігтярі прилу-
цького повіту полтавської губернії/1 спр.

2090/ф. Р-1611/полтавський відділ наукового товариства при  Все-
українській академії наук, м. полтава полтавської округи/Накази губ-
виконкому та інші, протоколи загальних зборів членів та засідань ради 
товариства, відомості про святкування 100-річчя збирача українських пісень 
М. Максимовича, листування про святкування ювілею професора Рекало, 
праці Коваленка, надруковані в 1927 р.: “Дослідження луків полтавської 
округи” та “п’ятирічний план колективного дослідження кормової площі”, 
короткий огляд діяльності товариства, каталог книг, списки членів/1925–
1929 рр./16 спр.

2091/ф. Р-1612/полтавська агенція Центрального правління вугільної 
промисловості, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, розпорядження 
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Харківського представництва Донецького вугілля, відомості про одержан-
ня та відгрузку матеріалу для кріплення, коней, фуражу для Донбасу, про 
договори на продаж палива, прибутково-видаткова книга, бухгалтерські 
документи, анкети та список особового складу/1921–1925 рр./121 спр.

2092/ф. Р-1613/полтавська артіль інвалідів мукомельно-хлібопекар-
ського промислу “Трудовий інвалід”, м. полтава полтавської губернії/Цир-
куляри, протоколи, листування, бухгалтерські документи/1924 р./8 спр.

2093/ф. Р-1614/полтавська вокзальна поштово-телеграфна контора, 
ст. полтава-південна/Циркуляри Катеринославського поштово-телеграф-
ного округу, накази, розпорядження начальника контори, листування про 
розшук відправлень, списки службовців/1899–1925 рр./50 спр.

2094/ф. Р-1615/зіньківська поштово-телеграфна контора, м. зіньків 
зіньківського повіту полтавської губернії/Циркуляри та інструкції керів-
них установ, відомості про відкриття поштово-телеграфних установ та про 
хлібну позику, списки особового складу, листування/1922 р./5 спр.

2095/ф. Р-1616/Кременчуцький губернський відділ народного зв’язку, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/Циркуляри, накази та розпорядження 
Уповноваженого Наркомату пошт та телеграфів, протоколи засідань колегії, 
накази, відомості про відкриття відділень зв’язку у губернії, акти ревізій, 
звіти підвідомчих телеграфних відділень, відомості про перевезення 
кореспонденції господарським способом по населених пунктах губернії, 
листування з поштово-телеграфними конторами та дільницями зв’язку, 
особові справи/1920–1922 рр./1381 спр.

2096/ф. Р-1617/Уповноважений професійної спілки народного зв’язку 
Бутенківського поштово-телеграфного відділу, с. Бутенки Кобеляцького 
району полтавської округи/Циркуляри та розпорядження вищих проф-
спілкових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілки, 
листування/1924–1926 рр./11 спр.

2097/ф. Р-1618/полтавська окружна прокуратура, м. полтава полтав-
ської округи/Документи нагляду за кримінальними справами, кримінальні 
і цивільні справи, справи про перевірку дописів в газетах/1923–1930 рр./
13118 спр.

2098/ф. Р-1620/Робітничий комітет професійної спілки будівельни-
ків 15-ї дільниці південної залізниці полтавської філії, м. полтава полтав-
ської округи/протоколи загальних зборів членів профспілки, протоколи 
засідань робіткому, комісії з охорони праці, культкомісії, відомості обліку 
членів спілки, грошові документи/1926–1928 рр./36 спр.

2099/ф. Р-1622/заводський комітет Глобинської цукроварні, ст. Гло-
бине/1 спр.

2100/ф. Р-1623/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників  харчової та смакової промисловості “Харчосмак” Білоусівсь-
кого вальцьового млина, м. золотоноша/15 спр.

2101/ф. Р-1624/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
харчової та смакової промисловості “Харчосмак” сіньковецького млина, 
м. золотоноша золотоніського повіту Кременчуцької губернії/протоколи 
загальних зборів членів профспілки, книга обліку вихідних паперів, касові 
документи/1922 р./15 спр.
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2102/ф. Р-1625/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової та смакової промисловості “Харчосмак” скородис-
тицького вальцьового млина, с. скородистик/2 спр.

2103/ф. Р-1626/супрунівський районний місцевий комітет профе-
сійної спілки медично-санітарних працівників “Медсанпраця”, с. супру-
нівка супрунівського району полтавської округи/Циркуляри ВЦРпс, 
директиви полтавського губернського правління профспілки, виписки з 
протоколів засідань президії окружного профспілкового бюро, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому/1925 р./4 спр.

2104/ф. Р-1627/Уповноважений професійної спілки народного зв’язку 
Новосанджарського району, с. Нові санджари полтавської округи полтав-
ської губернії/Циркуляри та розпорядження вищих профспілкових орга-
нізацій, протоколи зборів членів профспілки, листування, списки особо-
вого складу/1920–1923 рр./8 спр.

2105/ф. Р-1628/прилуцька поштово-телеграфна контора, м. прилуки 
прилуцького повіту полтавської губернії/3 спр.

2106/ф. Р-1629/полтавська контора спілки насіннєводів, м. полтава/
1 спр.

2107/ф. Р-1630/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців полтавської окружної прокуратури, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів членів спілки, протоколи 
засідань місцевкому, розцінково-конфліктної комісії, відомості обліку членів 
спілки та членських внесків/1923–1927 рр./31 спр.

2108/ф. Р-1632/полтавська школа конторсько-торговельного учнів-
ства “Контру” професійної спілки радянських торговельних службовців, 
м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів учнів, навчаль-
ні плани, документи учнів/1926–1927 рр./8 спр.

2109/ф. Р-1633/Центральна рада професійних спілок, м. полтава по-
лтавської губернії/протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії, 
відомості заробітної плати, заяви різних осіб про погроми денікінських 
банд/1918–1919 рр./7 спр.

2110/ф. Р-1635/Комісія з перевірки землекористування у Роменсь-
кому повіті полтавської губернії/протоколи засідань з перевірки земле-
користування/1922 р./5 спр.

2111/ф. Р-1636/полтавська повітова земельна комісія, м. полтава 
полтавської губернії/Розпорядження полтавської губернської земельної 
комісії, відомості про сформування повітової комісії, нагляд за продажем 
з публічних торгів нерухомого майна, клопотання про укріплення ділянок 
надільної землі, списки службовців/1918–1919 рр./38 спр.

2112/ф. Р-1637/лісняківське кредитне товариство, с. лісняки пиря-
тинського повіту полтавської губернії/2 спр.

2113/ф. Р-1638/Білоцерківська пошто-телеграфна дільниця, с. Біло-
церківка полтавської губернії/Книга наказів, відомості заробітної плати, 
книги бухобліку, відомості про особовий склад/1919–1925 рр./71 спр.

2114/ф. Р-1639/Кобеляцька поштово-телеграфна контора, м. Кобеляки 
полтавської губернії/Розпорядження керівних установ, звіти, телеграми, 
відомості про особовий склад/1919–1923 рр./95 спр.
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2115/ф. Р-1640/Великобудищанська поштово-телеграфна дільниця, 
с. Великі Будища зіньківського повіту полтавської губернії/Розпорядження 
губпочтеля, звіти поштово-телеграфної дільниці/1922 р./29 спр.

2116/ф. Р-1641/Рунівщинський дільничий страховий агент, с. Рунів-
щина полтавської округи/Розпорядження полтавського губстраху, відо-
мості про обов’язкове окладне страхування, сільськогосподарське страху-
вання посівів та худоби, іменні платіжні списки застрахованих по сільра-
дах району, звіти страхагента, прибутково-видаткова книга/1923–1929 рр./
128 спр.

2117/ф. Р-1642/Решетилівський районний продовольчий комітет, 
с. Решетилівка полтавського повіту полтавської губернії/Відомості про 
розподіл хліба і фуражу, списки осіб на виконання продовольчого податку, 
зведення заготівельних пунктів, розпорядження 1-го запасного опрод-
комарму, грошова, матеріальна і господарча звітність/1920–1922 рр./22 спр.

2118/ф. Р-1643/Червоноградське окружне статистичне бюро, м. Чер-
воноград Червоноградської округи полтавської губернії/Книга наказів, 
відомча статистика, статистика промисловості, сільського господарства, 
демографічної ситуації, фінансові звіти/1923–1924 рр./40 спр.

2119/ф. Р-1644/полтавське міське товариство “Геть неписьменність”, 
м. полтава/Облік неписьменних, що вчаться при школах м. полтави та 
при жилкоопах, звіт про склад неписьменних та малописьменних по 
сільрадах полтавського району, матеріали перепису дітей від 6 до 15 років, 
неохоплених школою та неписьменних і малописьменних віком від 16 до 
50 рр. по м. полтаві/1930–1931 рр./103 спр.

2120/ф. Р-1645/полтавське окружне товариство “Геть неписьмен-
ність”, м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів 
членів товариства, протоколи засідань пленуму правління товариства, роз-
порядження центрального правління “Геть неписьменність”, листування з 
районними товариствами з питання ліквідації неписьменності, матеріали 
нарад та конференцій полтавського товариства, фінансові звіти, заяви на 
вчителювання в школах малописьменних/1923–1930 рр./109 спр.

2121/ф. Р-1646/полтавський державний кінотеатр ім. Короленка, 
м. полтава Харківської області/Розпорядження та накази Харківського 
облкінофототресту, книга наказів, промфінплан, фінансові звіти/1934–
1936 рр./34 спр.

2122/ф. Р-1647/Груповий комітет № 1 професійної спілки будівель-
ників, м. полтава/протоколи засідань комісії зі сприяння держпозиці/
1930 р./1 спр.

2123/ф. Р-1648/Фабрично-заводський комітет 15-го державного мли-
на, м. полтава.

2124/ф. Р-1649/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
харчової промисловості полтавського кишкового заводу, м. полтава.

2125/ф. Р-1650/профуповноважений професійної спілки працівників 
харчової промисловості при 1-му Котелевському державному млині, с. Ко-
тельва полтавської округи.

2126/ф. Р-1651/Дучинський Антонін Філаретович – викладач пол-
тавського реального училища/3 спр.
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2127/ф. Р-1652/полтавське окружне організаційне бюро Всеукраїн-
ського товариства друзів радянського кіно, м. полтава полтавської округи/
протоколи засідань оргбюро/1929 р./2 спр.

2128/ф. Р-1653/лохвицький повітовий фінансовий відділ лохвиць-
кого повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. лохвиця полтавської губернії/про стяг-
нення недоїмок державного прибуткового податку/1919 р./1 спр.

2129/ф. Р-1654/Вільхово-Різьке сільськогосподарське кредитне това-
риство, с. Вільховий Ріг Червоноградського району полтавської округи/
Розпорядження Червоноградської спілки кредитних товариств, протоколи 
загальних зборів членів товариства, протоколи засідань правління та 
ревізійної комісії, заяви про вступ до товариства, книги бухобліку/1919–
1927 рр./61 спр.

2130/ф. Р-1655/Цукровий завод ім. В. І. леніна, ст. Кегичівка Черво-
ноградської округи полтавської губернії/Накази, інструкції, циркуляри, 
інформаційні відомості та звіти про роботу, журнали обліку майна та праці 
по економіях заводу, списки особового складу/1919–1925 рр./1470 спр.

2131/ф. Р-1656/зіньківський нотаріус саволаїн І. І., м. зіньків зінь-
ківського повіту полтавської губернії/Купчі на продаж майна та землі/
1919 р./66 спр.

2132/ф. Р-1657/Робітничий клуб ім. Енгельса полтавської окружної 
ради професійних спілок, м. полтава полтавської округи/протоколи за-
сідань, правління клубу, драмгуртка, шахово-шашкового гуртка, військово-
стрілкового гуртка, єврейського драмгуртка, музичних гуртків, фінансові 
документи/1926–1929 рр./26 спр.

2133/ф. Р-1658/південно-український районний комітет професійної 
спілки мірошників-крупчатників, механиків, машиністів та їх помічників, 
м. полтава полтавської губернії/Відомості про направлення на роботу, 
протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії, фінансові документи, 
список членів спілки/1917–1919 рр./10 спр.

2134/ф. Р-1659/Рунівщинський районний комітет професійної спілки 
радянських торговельних службовців, с. Рунівщина Червоноградської ок-
руги полтавської губернії/Розпорядження вищих профорганів, протоколи 
загальних зборів членів профспілки, протоколи засідань розцінково-
конфліктної комісії/1925 р./3 спр.

2135/ф. Р-1660/полтавська губернська прокуратура, м. полтава по-
лтавської губернії/Накази та розпорядження Нарком’юсту, протоколи за-
сідань комісії з амністії, списки осіб, що відбувають покарання в допрі, 
вироки губсуду, нагляд і контроль за кримінальними справами/1922–
1925 рр./4915 спр.

2136/ф. Р-1661/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців полтавського губернського суду, м. полтава 
полтавської губернії/протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, 
відомості обліку членів спілки та членських внесків/1923–1924 рр./38 спр.

2137/ф. Р-1662/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців полтавського окружного суду, м. полтава 
полтавської округи/протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, 
розцінково-конфліктної комісії/1925 р./14 спр.
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2138/ф. Р-1663/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців полтавського губернського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. полтава 
полтавської губернії/Розпорядження губпрофспілки, протоколи загальних 
зборів, засідань розцінково-конфліктної комісії, ревізійної комісії/1920–
1925 рр./56 спр.

2139/ф. Р-1664/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців полтавського окружного комітету ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. полтава пол-
тавської округи/протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, засі-
дань розцінково-конфліктної комісії, культкомісії, редколегії, президії 
окрвиконкому, звіти про роботу місцевкому та каси взаємодопомоги, 
відомості членських внесків, список членів профкому/1923–1929 рр./
99 спр.

2140/ф. Р-1665/Місцевий комітет професійної спілки радянських 
торговельних службовців полтавського губернського фінансового від-
ділу, м. полтава полтавської губернії/Розпорядження вищих профспіл-
кових організацій, протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, 
розцінково-конфліктної комісії, комісії з охорони праці, звіти про роботу 
місцевкому/1923–1924 рр./12 спр.

2141/ф. Р-1667/полтавське губернське управління мукомельно-
круп’яної промисловості, м. полтава полтавської губернії/Накази, розпо-
рядження, протоколи засідань, розрахункові відомості, рахунки на пере-
роблену сировину, листування, бухгалтерські документи/1920–1921 рр./
101 спр.

2142/ф. Р-1668/полтавська державна нотаріальна контора, м. пол-
тава полтавської округи/Вексельна книга, загальні реєстри, книга оплат, 
наряди посвідчень/1928 р./9 спр.

2143/ф. Р-1669/полтавський пункт Українського автомобільного 
тресту “Укравтотрест”, м. полтава полтавської округи/Розпорядження 
керівних установ, фінансові документи, звіти про роботу, список особо-
вого складу/1929–1930 рр./48 спр.

2144/ф. Р-1670/Уповноважений Харківського відділення акціо-
нерного товариства млинарського будівництва “Млинбуд”, м. полтава 
полтавської округи/Відомості про виконання замовлень з будівництва, 
обладнання і ремонту млинів та елеваторів/1924–1927 рр./5 спр.

2145/ф. Р-1671/Червоноградська державна нотаріальна контора, м. Че-
рвоноград полтавської округи/Нотаріальні акти про відчуження споруд, 
про право забудови садиб, про закладку будівель, актові книги, список 
службовців/1923–1929 рр./66 спр.

2146/ф. Р-1672/Баляснівська районна робітничо-селянська міліція, 
с. Балясне Баляснівського району полтавської округи полтавської губернії/
звіти про роботу, табель термінових донесень/1924 р./1 спр.

2147/ф. Р-1673/Кегичівська районна робітничо-селянська міліція, 
с. Кегичівка Червоноградської округи полтавської губернії/Розпорядження 
керівних організацій, телеграми, відомості з розшуку людей, протоколи 
допитів/1923–1925 рр./27 спр.

2148/ф. Р-1674/Олександрійський повітовий продовольчий комітет, 
м. Олександрія Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/Цирку-
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ляри, розпорядження, накази, інструкції Наркомпроду та ін. керівних 
установ, накази по повітпродкому, облік надходжень з розверстки різних 
продуктів, відомості про облік населення, інвентаря, садів, скота, акти здачі 
реквізованих товарів, списки платників різних видів податків, листування, 
бухгалтерські документи, списки особового складу/1920–1922 рр./291 спр.

2149/ф. Р-1675/Баляснівське товариство допомоги ліквідації не-
письменності, с. Балясне Баляснівського району полтавської округи 
полтавської губернії/Розпорядження товариства полтавської округи, про-
токоли загальних зборів/1924–1925 рр./1 спр.

2150/ф. Р-1676/Більська поштово-телеграфна філія, с. Більськ зінь-
ківського повіту полтавської губернії/Розпорядження керівних установ, 
річні та місячні звіти філії, телеграми/1917–1922 рр./8 спр.

2151/ф. Р-1677/полтавська губернська спілка споживчих товариств, 
м. полтава полтавської губернії/Відомості про роботу культурно-освітнього 
відділу, розрахункові книжки членів споживчих товариств/1917–1922 рр./
55 спр.

2152/ф. Р-1678/Филенківська сільська рада робітничих селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Филенкове Рублівського району полтав-
ської округи/Розпорядження Рублівського райвиконкому, протоколи засі-
дань сільради і комісій, списки платників гужтрудподатку, відомості з єди-
ного сільськогосподарського податку, розпорядження військового коміса-
ріату, списки допризивників, списки осіб позбавлених виборчих прав, мет-
ричні довідки, звіти сільських виборчих комісій/1922–1926 рр./26 спр.

2153/ф. Р-1679/Рублівське районне товариство взаємної допомоги, 
с. Рублівка Рублівського району полтавської округи/протоколи засідань 
сільських комітетів взаємодопомоги, акти обстеження комітетів, відомості 
про земельні фонди/1923–1925 рр./4 спр.

2154/ф. Р-1680/лихачівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. лихачівка Чутівського району полтав-
ської округи/план роботи сільради, протоколи засідань комісії, довідки 
про шлюб та метричні виписи, листування з воєнкоматом, листування про 
відновлення у виборчих правах/1924–1925 рр./17 спр.

2155/ф. Р-1681/Флорівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Флорівка Чутівського району полтавської округи полтавської губер-
нії/Розпорядження полтавського окрвиконкому, копії протоколів засідань 
Чутівського райвиконкому/1924 р./1 спр.

2156/ф. Р-1682/Чутівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Чутове Чутівського району полтавської округи полтавської губернії/
заяви членів КНс на одержання лісоматеріалу/1924 р./1 спр.

2157/ф. Р-1683/Чутівська районна комісія незаможних селян, с. Чу-
тове Чутівського району полтавської округи/звіти про роботу КНс по 
району, анкети обслідування господарств, відомості про кількість членів 
КНс по району/1923–1926 рр./6 спр.

2158/ф. Р-1684/Народний суд 2-ї дільниці, м. золотоноша золото-
ніської округи полтавської губернії/судові справи/1923 р./182 спр.

2159/ф. Р-1685/Кременчуцька губернська рада народних суддів, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/судові справи/1922 р./262 спр.
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2160/ф. Р-1686/Народний суд 8-ї дільниці, м. Червоноград Чер-
воноградської округи полтавської губернії/судові справи/1924–1925 рр./
211 спр.

2161/ф. Р-1687/заводський комітет професійної спілки металістів 
полтавського чавуноливарного заводу, м. полтава полтавської губернії/
Відомості про переведення і звільнення по заводу/1920 р./1 спр.

2162/ф. Р-1688/заводський комітет професійної спілки металістів 
полтавського 1-го державного заводу “серп і молот”, м. полтава полтав-
ської губернії/протоколи загальних зборів працівників, списки особового 
складу/1923 р./1 спр.

2163/ф. Р-1689/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
металістів Костянтиноградського колективу бричечників “Молот”, м. Чер-
воноград полтавської округи/протоколи засідань райкому профспілки 
металістів, засідань фабзавкому, фінансові відомості, списки членів проф-
спілки/1926–1927 рр./10 спр.

2164/ф. Р-1690/заводський комітет професійної спілки металістів 
полтавського заводу “Бричка”, м. полтава полтавської округи/протоколи 
загальних зборів, засідань завкому та комісій, план роботи завкому, списки 
членів спілки/1927 р./9 спр.

2165/ф. Р-1691/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки 
металістів працівників кустарних підприємств, м. полтава полтавської 
округи/Матеріали 1-ї районної наради полтавського райкому профспілки 
металістів, копії протоколів засідань райкому, розпорядження та пропозиції 
щодо роботи об’єднаних завкомів/1926–1927 рр./3 спр.

2166/ф. Р-1692/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
металістів полтавських майстерень Українського індустріального технікуму, 
м. полтава полтавської округи/Циркуляри Всеросійської професійної 
спілки металістів та полтавського райкому профспілки металістів, про-
токоли загальних зборів та засідань фабзавкому, комісій, акти ревізійної 
комісії/1924–1927 рр./26 спр.

2167/ф. Р-1693/Фабрично-заводський комітет професійної спілки ко-
мунальників полтавського міського водопроводу, м. полтава полтавської 
округи/протоколи загальних зборів та засідань фабзавкому, культкомісії, 
комісії з охорони праці, розцінково-конфліктної комісії, виробничих нарад, 
акти ревізійної комісії, плани роботи фабзавкому, фінансові звіти, списки 
особового складу/1923–1927 рр./38 спр.

2168/ф. Р-1694/Місцевий комітет професійної спілки комунальників 
лазні полтавського окружного комунального відділу, м. полтава полтав-
ської округи/протоколи загальних зборів та засідань місцевкому, план 
роботи, відомості про сплату членських внесків/1925–1927 рр./6 спр.

2169/ф. Р-1695/Народний слідчий 11-ї дільниці, м. полтава полтав-
ської округи/слідчі справи, книги обліку звинувачених, затриманих та 
речових доказів, листування у слідчих справах/1925–1927 рр./122 спр.

2170/ф. Р-1696/Народний слідчий 2-ї дільниці, м. полтава полтав-
ської округи/листування у слідчих справах, звіти, слідчі справи, таємна 
документація, книга обліку затриманих/1924–1928 рр./52 спр.

2171/ф. Р-1697/Народний слідчий 1-ї дільниці, м. полтава полтав-
ської округи/Розпорядження окрпрокуратури, слідчі справи, список звину-
вачених, книга обліку затриманих/1923–1930 рр./20 спр.
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2172/ф. Р-1698/Народний слідчий 2-ї дільниці полтавської округи/
Циркуляри та розпорядження, звіти, листування у слідчих справах, слідчі 
справи, таємна документація/1923–1928 рр./338 спр.

2173/ф. Р-1699/Народний слідчий 1-ї дільниці полтавської округи/
Циркуляри, розпорядження, звіти, листування у слідчих справах, слідчі 
справи, таємні циркуляри/1923–1926 рр./282 спр.

2174/ф. Р-1700/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців полтавського окружного статистичного бюро, 
м. полтава полтавської округи/протоколи загальних зборів та засідань 
місцевкому, культосвітньої та розцінково-конфліктної комісій, плани 
роботи та звіти, розпорядження окружної спілки радторгслужбовців, 
списки членів каси взаємодопомоги, відомості обліку членів спілки та 
членських внесків, списки особового складу/1925–1929 рр./25 спр.

2175/ф. Р-1701/Місцевий комітет професійної спілки радянських  
торговельних службовців полтавської окружної інспектури праці, м. пол-
тава полтавської округи/протоколи загальних зборів та засідань місцев-
кому, культосвітньої, розцінково-конфліктної, ревізійної комісій, плани, 
звіти, розпорядження окружної спілки радторгслужбовців, відомості обліку 
членів спілки, списки особового складу/1924–1930 рр./42 спр.

2176/ф. Р-1701/полтавське окружне статистичне бюро, м. полтава 
полтавської округи/Реєстраційні картки з обліку технічного забезпечення 
полтавської округи, статвідомості з обліку робітників і службовців, праці 
та заробітної плати в установах, відомості про ринкові обороти селянсь-
ких господарств, звіти про інтенсивність і вартість праці в промисловості, 
відомості місцевого бюджету, план потрібної робочої сили, план роботи 
по сільському господарству на 1927–1929 рр., штатний розклад, відомості 
заробітної плати/1923–1929 рр./38 спр.

2177/ф. Р-1703/полтавська 1-а міська поштова дільниця, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Катеринославського 
поштово-телеграфного округу та полтавського губернського поштово-
телеграфного управління, відомості з переказних операцій, телеграми, 
приймально-здавальні акти, відомості нарахування заробітної плати, спи-
ски поштових вагонів, списки особового складу/1917–1923 рр./15 спр.

2178/ф. Р-1704/полтавська 2-а міська поштова дільниця, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження Наркомату пошт та 
телеграфів та полтавського губернського поштово-телеграфного управ-
ління, звіти з переказних операцій, перевірочні повідомлення, відомості 
заробітної плати, списки особового складу/1917–1922 рр./16 спр.

2179/ф. Р-1705/Кишеньківська поштово-телеграфна дільниця, с. Ки-
шеньці Кобеляцького повіту полтавської губернії/прибутково-видаткові 
документи/1918 р./2 спр.

2180/ф. Р-1706/Вільшанська поштово-телеграфна філія, с. Вільшана 
прилуцького повіту полтавської губернії/Відомості про рух перехідної 
кореспонденції та посилкових пошт, телеграми, відомості про особовий 
склад/1917–1922 рр./4 спр.

2181/ф. Р-1707/Рублівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Рублівка Рублівського району полтавської губернії/плани роботи комі-
тету, протоколи зборів, заяви про прийом до членів КНс, відомість про 
чисельний склад комітету/1924 р./5 спр.
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2182/ф. Р-1708/Рублівський районний відділ комунального госпо-
дарства, с. Рублівка Рублівського району полтавської округи/листування 
про стан будівель та ремонт шляхів/1926–1927 рр./6 спр.

2183/ф. Р-1709/Рублівський районний відділ охорони здоров’я Ру-
блівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району полтавської 
округи/Циркуляри Наркомздраву, список населення, що обслуговується лі-
карями Рублівського здороввідділу, списки особового складу/1926–1927 рр./
4 спр.

2184/ф. Р-1710/Рублівський районний відділ народної освіти Руб-
лівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району полтавської 
округи/плани, звіти про стан шкіл і педперсонал, листування про лікві-
дацію неписьменності та відкриття дитячих ясел, акти про стан шкільних 
будинків, відомості про боротьбу з безпритульністю, списки особового 
складу працівників освіти/1925–1927 рр./12 спр.

2185/ф. Р-1711/Рублівський районний земельний відділ Рублівсь-
кого районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району полтавської 
округи/протоколи засідань технічних нарад, земельна реєстрація дворів, 
списки державних земель, перереєстрація культурних господарств, анкетні 
обстеження колгоспів, відомості про Рублівську сільськогосподарську 
виставку, реєстраційні списки племінної худоби/1923–1926 рр./20 спр.

2186/ф. Р-1712/Рублівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рублівка Богодухівсь-
кого повіту Харківської губернії/Іменні списки платників продовольчого і 
трудового гужового податків, звіти про сплату податків, списки звільнених 
від сплати податків/1922–1923 рр./13 спр.

2187/ф. Р-1713/Рублівська районна комісія незаможних селян, с. Ру-
блівка Рублівського району Охтирської округи Харківської губернії/списки 
членів комітету незаможних селян, протоколи засідань комітету, акти 
обстеження комітетів взаємної допомоги/1924 р./4 спр.

2188/ф. Р-1714/Рублівський районний відділ соціального забезпе-
чення Рублівського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рублівка Рублівського району полтавсь-
кої округи/протоколи засідань опікунської ради, облік інвалідів/1926–
1927 рр./2 спр.

2189/ф. Р-1715/Рублівська районна робітничо-селянська міліція,  с. Ру-
блівка Рублівського району полтавської округи/Копії наказів полтавської 
окрміліції, донесення про діяльність міліції і розшуку, облік майна, слідчі 
справи, списки розшукуваних осіб, відомості про постачання зброї, фінансові 
документи/1923–1926 рр./33 спр.

2190/ф. Р-1716/Рублівська районна судово-земельна комісія, с. Руб-
лівка Рублівського району полтавської округи/Копії наказів Наркомзему, 
судові справи про розділ майна/1924–1926 рр./6 спр.

2191/ф. Р-1717/Филенківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Филенкове Бого-
духівського повіту Харківської губернії/записи актів громадянського стану, 
розкладка подвірно-майнового податку, облік олійниць, млинів, пасік/
1921 р./4 спр.
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2192/ф. Р-1719/Вовчицька комісія з перевірки землекористування, 
с. Вовчик Роменського повіту полтавської губернії/Накази, циркуляри 
і розпорядження Роменського повітвиконкому та опродкомдиву 1-го 
запасного, протоколи засідань комісії, список політпрацівників і проф-
працівників/1922 р./2 спр.

2193/ф. Р-1720/полтавське губернське статистичне бюро, м. полтава 
полтавської губернії/Відомості про перепис населення м. полтави, про 
кількість забудованих володінь, жилих будинків і квартир/1919 р./5 спр.

2194/ф. Р-1721/полтавська 5-а галенова хіміко-фармацевтична фаб-
рика полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Копії наказів полтавського губвиконкому, накази 
завідуючого, протоколи обстеження фабрики, прибутково-видаткові кош-
ториси, приймально-здавальні акти на сировину і вироби/1922–1923 рр./
6 спр.

2195/ф. Р-1722/полтавське об’єднання черепичного та цегельних 
заводів “полтдержсилікат” полтавського відділу місцевої промисловості, 
м. полтава полтавської округи/Розпорядження, протоколи засідань вироб-
ничих комісій, виробничі програми і кошториси заводів, відомості про 
відпуск готових виробів, фінансові звіти, головна книга, книга замовлень, 
списки особового складу/1924–1930 рр./39 спр.

2196/ф. Р-1723/полтавський губернський відділ будівельних мате-
ріалів полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Фінансові звіти, листування з повітовими відділами 
будматеріалів, державними цегельними заводами про відпуск продукції 
і забезпечення сировиною, штатний розклад, списки особового складу це-
гельних заводів/1920–1921 рр./65 спр.

2197/ф. Р-1724/словоливарня Українського поліграфічного тресту, 
м. полтава Харківської області/Циркуляри та розпорядження, протоколи 
загальних зборів, звіти та відомості, бухгалтерські документи, списки 
особового складу/1924–1934 рр./163 спр.

2198/ф. Р-1725/полтавський кооперативний технікум, м. полтава 
полтавської губернії/Навчальні плани та звіти, списки педагогічного пер-
соналу, анкети лекторів, заяви студентів про вступ до технікуму, протоколи 
засідань ради лекторів та навчальної комісії, касова книга, особові справи 
студентів/1921–1923 рр./138 спр.

2199/ф. Р-1726/полтавський сільськогосподарський технікум пол-
тавського губернського відділу народної освіти, м. полтава полтавської 
губернії/Накази, розпорядження, інструкції полтавської губосвіти, накази і 
розпорядження по технікуму, навчальні плани, протоколи загальних зборів 
студентів, засідань ради технікуму, засідань контрольно-навчальної комісії, 
заяви про вступ до технікуму, особові справи студентів, списки особового 
складу/1921–1923 рр./84 спр.

2200/ф. Р-1727/полтавський сільськогосподарський політехнікум 
Управління професійної освіти, м. полтава полтавської округи/Циркуляри 
та розпорядження, навчальні плани, звіти та відомості, протоколи, бух-
галтерські документи, особові справи викладачів і студентів, документи 
Козельщинського підсобного господарства, 5 місячних міжокружних кур-
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сів з підготовки до робітфаку, міжрайокружних курсів районного активу з 
підвищення сільськогосподарських знань/1927–1929 рр./591 спр.

2201/ф. Р-1728/зіньківський повітовий фінансовий відділ зіньківсь-
кого повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. зіньків зіньківського повіту полтавської 
губернії/постанови, розпорядження, накази, циркуляри губвиконкому і 
губфінвідділу, копії протоколів засідань губфінвідділу, звіти та кошториси 
установ і організацій зіньківського повіту, прибутково-видаткові книги, 
журнали податкових зборів, листування, списки особового складу/1919–
1923 рр./49 спр.

2202/ф. Р-1730/зіньківський повітовий відділ записів актів грома-
дянського стану, м. зіньків зіньківського повіту полтавської губернії/
Циркуляри полтавського губернського відділу зАГс, звіти про роботу, 
метричні книги, списки особового складу/1920–1923 рр./17 спр.

2203/ф. Р-1731/зіньківське районне податкове бюро № 17, м. зіньків 
полтавської губернії/Книга наказів, відомість про продподаток, звіти, по-
служні списки працівників, списки недоїмщиків/1921–1923 рр./44 спр.

2204/ф. Р-1732/зіньківська повітова ліквідаційна комісія, м. зіньків 
полтавської губернії/Акти ліквідаційної комісії з ліквідації волосних і 
повітових організацій/1923 р./14 спр.

2205/ф. Р-1733/полтавська вища робітнича школа при Центральній 
раді професійних спілок, м. полтава полтавської губернії/Навчальні 
плани, журнали реєстрації лекцій і практичних занять, заяви і посвідчення 
співробітників/1920–1921 рр./5 спр.

2206/ф. Р-1734/Малобудищанський державний черепично-цегельний 
завод полтавської губернської ради народного господарства, м. полтава 
полтавської губернії/Відомості про випуск готових виробів, річний звіт 
за 1922 р., відомості нарахування заробітної плати, книги бухобліку/1921–
1924 рр./57 спр.

2207/ф. Р-1735/Очеретянський цегельний завод полтавського об’єд-
нання черепичного та цегельних заводів, м. полтава полтавської округи/
звіти, касові книги, список особового складу/1924–1928 рр./7 спр.

2208/ф. Р-1736/Управління черепичними і цегельними заводами 
полтавського окружного відділу місцевого господарства, м. полтава пол-
тавської округи/Виробничі програми і кошториси, звіти, касові книги, 
відомості з продажу виробів заводів, списки особового складу/1923–
1926 рр./88 спр.

2209/ф. Р-1737/полтавський дитячий будинок № 14, м. полтава 
полтавської області/Книга наказів, листування про соцстрах, книги бух-
обліку/1936–1938 рр./37 спр.

2210/ф. Р-1738/полтавський губернський відділ професійної спі-
лки металістів, м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань дис-
циплінарного товариського суду/1920 р./1 спр.

2211/ф. Р-1739/Комітет службовців полтавської губернської ради 
народного господарства професійної спілки радпрацівників, м. полтава 
полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження губвідділу профспілки 
радпрацівників, протоколи загальних зборів, заяви про вступ до спілки, 
списки особового складу/1920–1924 рр./28 спр.
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2212/ф. Р-1740/Кременчуцький повітовий відділ професійної спі-
лки працівників освіти, м. Кременчук полтавської губернії/прибутково-
видатковий кошторис/1923 р./1 спр.

2213/ф. Р-1741/Об’єднаний заводський комітет професійної спілки 
працівників  харчової і смакової промисловості, с. Градизьк Кременчуць-
кого повіту Кременчуцької губернії/заяви про вступ до спілки/1922 р./
1 спр.

2214/ф. Р-1742/Червоноградський груповий комітет спілки праців-
ників народного харчування, м. Червоноград полтавської округи/прото-
коли загальних зборів членів спілки і засідань групкому/1926 р./1 спр.

2215/ф. Р-1743/Кременчуцький губернський відділ професійної спі-
лки працівників освіти, м. Кременчук Кременчуцької губернії/положення 
про місцеві комітети профспілки, обстеження становища безробітних членів 
спілки, списки членів спілки/1921–1922 рр./8 спр.

2216/ф. Р-1744/Кременчуцький клуб транспортних і будівельних 
працівників, м. Кременчук полтавської губернії/протоколи засідань прав-
ління клубу/1923 р./1 спр.

2217/ф. Р-1745/Олександрійський окружний відділ професійної 
спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Олександрія
 Олександрійської округи/протоколи зборів окрвідділу, анкети обліку 
безробітних, відомості сплати членських внесків, списки робітників і 
службовців/1923–1925 рр./7 спр.

2218/ф. Р-1746/Костянтиноградська професійна спілка діячів народ-
ної освіти та соціалістичної культури, м. Костянтиноград Костянтино-
градського повіту полтавської губернії/заяви про вступ до спілки/1920 р./
1 спр.

2219/ф. Р-1747/золотоніський окружний відділ професійної спілки 
металістів, м. золотоноша золотоніської округи полтавської губернії/
протоколи загальноміської конференції, план роботи окрвідділу, прото-
коли засідань заводських комітетів, акти обстеження роботи районних та 
заводських комітетів, копії протоколів засідань президії Всеукраїнського 
комітету металістів, списки працівників підприємств/1920–1925 рр./32 спр.

2220/ф. Р-1748/Комітет службовців професійної спілки працівників 
харчової і смакової промисловості “Харчосмак” полтавського губернського 
управління з переробки продуктів сільськогосподарської промисловості 
“Губсільпром”, м. полтава полтавської губернії/протоколи засідань комі-
тету та загальних зборів, списки службовців, колективний договір, цирку-
ляри та постанови Наркомату торгівлі/1921–1922 рр./5 спр.

2221/ф. Р-1749/Місцевий комітет професійної спілки радторгслуж-
бовців полтавського окружного статистичного бюро, м. полтава полтавсь-
кої округи/протоколи загальних зборів, відомості зі соцзмагання, список 
службовців/1926–1928 рр./3 спр.

2222/ф. Р-1750/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості 3-го державного млина, 
м. полтава полтавської губернії/план роботи фабзавкому, фінансовий 
звіт/1925 р./1 спр.
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2223/ф. Р-1751/Осередок організації МОДР при полтавській окруж-
ній робітничо-селянській міліції, м. полтава полтавської округи/списки 
членів організації, протоколи засідань бюро осередка/1927 р./1 спр.

2224/ф. Р-1752/Груповий комітет № 2 професійної спілки праців-
ників приватних підприємств, м. полтава полтавської округи/прото-
коли загальних зборів/1927 р./1 спр.

2225/ф. Р-1753/зіньківський повітовий відділ праці зіньківського 
повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, м. зіньків зіньківського повіту полтавської гу-
бернії/Розпорядження полтавського губернського та зіньківського по-
вітового відділів праці, протоколи засідань відділу праці та конфліктно-
нормувальної комісії, плани, звіти і доповіді, акти перевірок умов праці 
на підприємствах і в організаціях, листування, бухгалтерські документи, 
списки особового складу/1920–1923 рр./72 спр.

2226/ф. Р-1754/полтавський агрокооперативний технікум, м. пол-
тава полтавської округи/Особові справи співробітників та студентів, 
відомості про підсобне господарство технікуму у с. Козельщина та коо-
ператив “студент-незаможник”/1923–1927 рр./964 спр.

2227/ф. Р-1755/Дитячий будинок ім. 18-річчя Жовтня, м. полтава 
полтавської області/Накази директора, книги бухобліку, список вихо-
ванців/1935–1938 рр./9 спр.

2228/ф. Р-1756/полтавський губернський торф’яний комітет, м. пол-
тава полтавської губернії/Накази, інструкції, постанови по губторфкомі-
тету, виробничі програми, листування з торфорозробниками, звіти і допо-
віді про роботу на торфорозробках, фінансові документи, списки особового 
складу губторфу і торфорозробок/1920–1921 рр./38 спр.

2229/ф. Р-1757/зіньківська повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. зіньків зіньківського повіту полтавської губернії/Видаткові кошториси 
поштово-телеграфної контори і зіньківського відділу соцзабезпечення/
1920 р./3 спр.

2230/ф. Р-1758/зіньківська 1-а радянська друкарня, м. зіньків зіньків-
ського повіту полтавської губернії/листування з повітвиконкомом про 
кількість працюючих, відомість нарахування зарплати, щомісячні звіти про 
діяльність друкарні/1921–1923 рр./8 спр.

2231/ф. Р-1759/полтавський районний комітет професійної спілки 
цукровиків, м. полтава полтавської губернії/протоколи загальних зборів, 
анкети адміністративного і технічного персоналу сортувальних станцій/
1925 р./1 спр.

2232/ф. Р-1760/полтавська контора спілки санітарно-технічного 
будівництва тресту “союзсантехбуд”, м. полтава полтавської області/
Накази, листування з трестом “союзсантехмонтаж” про будівництво 
прядильної фабрики і заводу № 11 в м. полтаві, касові і меморіальні 
документи/1935–1940 рр./111 спр.

2233/ф. Р-1762/полтавська районна контора акціонерного товарис-
тва “Хлібопродукт”, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та роз-
порядження, накази, інструкції, протоколи загальних зборів, засідань 
правління, звіти, бухгалтерські документи, відомості про діяльність заку-
півельних пунктів та яєчних складів/1925–1927 рр./748 спр.
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2234/ф. Р-1763/Комітет службовців професійної спілки радпраців-
ників транспортно-матеріального відділу полтавської губернської ради 
народного господарства, м. полтава полтавської губернії/протоколи 
загальних зборів, відомості про соціально-побутову роботу, списки осо-
бового складу/1920–1921 рр./9 спр.

2235/ф. Р-1764/полтавська губернська контора акціонерного това-
риства “Хлібопродукт”, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри Все-
української контори “Хлібопродукт”, місячні звіти, лімітні ціни на зернові 
продукти, книги договорів продажу зерна, листування, звіти районних 
закупівельних пунктів, бухгалтерські звіти/1922–1925 рр./869 спр.

2236/ф. Р-1765/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
працівників харчової і смакової промисловості 62-го державного млина, 
м. Ромни Роменської округи полтавської губернії/план роботи фабзав-
кому, виписки з протоколів засідань президії окрпрофбюро, копії постанов 
Наркомпраці/1921–1925 рр./2 спр.

2237/ф. Р-1767/Місцевий комітет полтавської губернської інспек-
тури праці та губернського бюро соціального страхування професійної спі-
лки радпрацівників, м. полтава полтавської губернії/протоколи загальних 
зборів та засідань місцевкому, плани роботи, фінансові звіти, списки особо-
вого складу, заяви до вступу на роботу, протоколи засідань розцінково-
конфліктної комісії/1920–1924 рр./18 спр.

2238/ф. Р-1768/парасковіївська неповна середня школа, с. параскові-
ївка полтавського району Харківської області/Накази Наркома освіти 
УРсР і полтавського відділу освіти, розпорядження Василівського і 
Рунівщинського волвиконкомів та волосних відділів народної освіти, 
відомість про успішність учнів та виконання програм/1920–1935 рр./9 спр.

2239/ф. Р-1769/полтавський центральний історичний архів, м. пол-
тава полтавської губернії/постанови, інструкції, циркуляри з охорони, 
перевезення, упорядкування архівів, листування про складання довідок 
до 50-річчя земств полтавщини, доповіді про діяльність архіву, відомості 
про стан архівів у повітах, протоколи засідань архівної комісії з вилучення 
макулатури, списки особового складу, штатні розклади, заяви на видачу 
архівних матеріалів/1918–1920 рр./24 спр.

2240/ф. Р-1774/полтавський губернський комітет покалічених воїнів, 
м. полтава полтавської губернії/прибутково-видаткові ордери, вимогові 
відомості на утримування службовців і робітників майстерні/1917–1919 рр./
28 спр.

2241/ф. Р-1775/Уповноважений управління з палива по полтавській 
губернії, м. полтава полтавської губернії/Накази по головному управ-
лінню з палива, протоколи засідань ліквідкому, вимогові та прибутково-
видаткові відомості, списки особового складу/1921–1924 рр./73 спр.

2242/ф. Р-1776/полтавська 1-а трудова школа ім. Котляревського, 
м. полтава полтавської округи/Документи учнів/1924–1930 рр./6 спр.

2243/ф. Р-1777/1-а Українська гімназія ім. Котляревського, м. пол-
тава полтавської губернії/Документи учнів, заяви про вступ до гім-
назії/1917–1921 рр./5 спр.

2244/ф. Р-1778/Щербанівська земельна громада, с. Щербані полтав-
ського району полтавської округи/Акти передачі майна, трудові угоди, 
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договори на контрактацію городини, фінансові документи, акт ревізії гро-
мади, заяви громадян про надання позики на посівматеріали, розпоряд-
ження керівника громади/1929–1930 рр./4 спр.

2245/ф. Р-1779/полтавське 2-е дитяче містечко (єврейський інтернат), 
м. полтава полтавської округи/протоколи засідань дитячого комітету, 
піонерських організацій, картки та списки дітей, відомості про соцзма-
гання, плани роботи з дітьми/1922–1926 рр./17 спр.

246/ф. Р-1780/Робітничий факультет Харківського інституту органі-
зації сільськогосподарської території при полтавському землевпорядчому 
технікумі, м. полтава Харківської області/Книга наказів, списки та особові 
справи студентів, облік успішності та відвідувань, річні звіти, протоколи 
приймальної комісії, головна і касова книги/1932–1934 рр./19 спр. 

2247/ф. Р-1781/Робітничий факультет Одеського інституту організації 
сільськогосподарської території при полтавському землевпорядчому тех-
нікумі, м. полтава Харківської області/Книга наказів, річні звіти, відомості 
успішності, здачі вступних іспитів, бухгалтерські документи, списки та 
особові справи студентів/1934–1935 рр./37 спр.

2248/ф. Р-1783/полтавський історико-філологічний факультет при 
полтавському товаристві “просвіта”, м. полтава полтавської губернії/
заяви про вступ до факультету, фінансові документи, протоколи засідань 
ради факультету, програми, навчальні плани, списки студентів/1918–
1921 рр./32 спр.

2249/ф. Р-1784/Єврейський піонерський дитячий будинок 
ім. с. М. Кірова, м. полтава полтавської округи/Циркуляри та роз-
порядження, протоколи засідань педагогічної та піонерської рад, списки 
та особові картки вихованців інтернату, ордери на продукти, бухгал-
терські документи/1930–1939 рр./398 спр.

2250/ф. Р-1785/Шестимісячні курси колгоспників “6000” при 
полтавському землевпорядчому технікумі, м. полтава Харківської області/
Директиви, розпорядження, накази, протоколи засідань кваліфікаційної 
комісії, навчальні плани та програми, розклад лекцій, списки викладачів, 
списки та особові справи курсантів, бухгалтерські документи/1934–1935 рр./
60 спр.

2251/ф. Р-1786/Шестимісячні курси комбайнерів при полтавському 
землевпорядчому технікумі, м. полтава Харківської області/Директиви, 
розпорядження, накази, протоколи засідань кваліфікаційної комісії, нав-
чальні плани, списки викладачів та студентів, касові книги/1934 р./63 спр.

2252/ф. Р-1787/Груповий комітет № 14 професійної спілки працівни-
ків освіти при будинку робітників-підлітків та єврейському піонерському 
дитбудинку, м. полтава Харківської області/протоколи загальних зборів 
та засідань групкому, колективна умова, інструкції, розпорядження спілки 
працівників освіти/1930–1933 рр./14 спр.

2253/ф. Р-1788/Народний суд 4 (5) дільниці, с. Чутове Чутівського 
району полтавської округи/Кримінальні та цивільні справи/1923–
1928 рр./3806 спр.

2254/ф. Р-1790/полтавське управління губернського архітектора, 
м. полтава полтавської губернії/Накази губвиконкому, протоколи засі-
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дань губекономради та планові комісії, доповіді губархітектора, кошто-
риси, акти огляду приміщень, зведення приймальних комісій, відомості 
про штат управління і витрати на його утримання/1923–1924 рр./62 спр.

2255/ф. Р-1791/Новорублівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Рублівка Рублівського району 
полтавської округи/протоколи загальних зборів селян та нарад, звіти 
та плани роботи, списки громадян села по маєтковому стану, списки до-
призивників, платників податку, позбавлених виборчих прав, скарги та заяви 
червоноармійців, копії посвідчень про маєтковий стан/1924–1926 рр./9 спр.

2256/ф. Р-1793/полтавське державне об’єднання текстильної про-
мисловості, м. полтава полтавської округи/протоколи нарад у голови 
губернської ради народного господарства, тези і доповіді про стан текстиль-
ної промисловості, патенти на торгові підприємства, листування з лубенсь-
кою суконною фабрикою, колективні договори/1922–1929 рр./95 спр.

2257/ф. Р-1794/полтавська міська контрольна комісія робітничо-
селянської інспекції, м. полтава Харківської області/Директиви, постанови, 
циркуляри, розпорядження, інформаційні листи, інструкції Наркомату РсІ 
УсРР, Наркомату постачання УсРР, Харківської обласної контрольної 
комісії РсІ, полтавської міської ради та полтавської міської контрольної 
комісії РсІ, протоколи засідань президії полтавської міськради, міської 
контрольної комісії РсІ, бюро скарг комісії, плани роботи, матеріали розслі-
дувань скарг, акти обстежень установ, організацій, колгоспів, матеріали про 
роботу груп сприяння РсІ на підприємствах, в установах, організаціях, кол-
госпах, списки особового складу, листування/1929–1934 рр./830 спр.

2258/ф. Р-1795/Курси аптечних асистентів при полтавському губерн-
ському відділі професійної освіти, м. полтава полтавської губернії/за-
яви і анкети курсантів, відомості виплати заробітної плати працівникам і 
стипендій курсантам/1921 р./2 спр.

2259/ф. Р-1796/правління полтавського освітнього товариства допо-
моги медичній освіті, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань 
правління, статут товариства, анкети членів товариства/1927–1928 рр./
7 спр.

2260/ф. Р-1798/полтавська неповна середня школа № 16, м. полтава 
Харківської області/Циркуляри та розпорядження Наркомату освіти, про-
токоли засідань педради, характеристики учнів школи, списки вчителів і 
учнів/1925–1934 рр./103 спр.

2261/ф. Р-1799/Красноградський державний олійний завод № 11, 
м. Червоноград Харківської області/Циркуляри, накази, інструкції Нар-
комату постачання УРсР, книга наказів, звіти про роботу, виробничі 
плани, особові картки робітників та службовців/1931–1934 рр./64 спр.

2262/ф. Р-1800/полтавський державний миловарний завод, м. пол-
тава полтавської округи/Книга наказів, річні звіти про діяльність заводу, 
кошториси, приймальні акти будівель заводу, листування про реалізацію 
готової продукції, списки особового складу/1923–1927 рр./28 спр.

2263/ф. Р-1801/Карлівський державний крохмальний завод, м. Кар-
лівка Карлівського району полтавської округи полтавської губернії/
Річний звіт за 1924–1925 операційний рік/1924–1925 рр./1 спр.

2264/ф. Р-1802/полтавське губернське правління професійної спі-
лки народного зв’язку, м. полтава полтавської губернії/Циркуляри, 
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інструкції, розпорядження губернської ради професійних спілок, про-
токоли засідань членів губернського комітету профспілки народного 
зв’язку, листування про обслідування поштових відділень, протоколи 
засідань повітових правлінь профспілки/1920–1922 рр./140 спр.

2265/ф. Р-1803/Робітничий комітет професійної спілки народного 
зв’язку полтавської центральної поштово-телеграфної контори, м. полтава 
полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, інструкції губернської 
ради професійних спілок, тарифні погодження конфліктно-розціночної 
комісії, анкети членів профспілки, справи товариського дисциплінарного 
суду/1919–1926 рр./14 спр.

2266/ф. Р-1804/Робітничий комітет професійної спілки народного зв’я-
зку полтавської телефонної станції, м. полтава полтавської губернії/Мате-
ріали з перереєстрації членів спілки, листування про надання відпусток робіт-
никам станції/1921–1923 рр./2 спр.

2267/ф. Р-1806/полтавська окружна поштово-телеграфна контора, 
м. полтава полтавської округи/листування про зловживання поштово-
телеграфних працівників, про пограбування поштових агенцій, відомості 
про прийом, звільнення, переміщення по службі, відрядження працівників 
контори, екзаменаційні листи працівників зв’язку/1926–1930 рр./53 спр.

2268/ф. Р-1807/полтавське губернське управління телефонними 
мережами, м. полтава полтавської губернії/постанови, розпорядження, 
накази полтавського губвиконкому, списки службовців повітових теле-
фонних мереж, документи про ліквідацію управління/1923–1924 рр./7 спр.

2269/ф. Р-1809/полтавське районне правління професійної спілки 
народного зв’язку, м. полтава полтавської губернії/заяви про вступ до 
членів профспілки, листування про робітників полтавського телеграфу, що 
перебувають під слідством/1923 р./3 спр.

2270/ф. Р-1810/полтавська міська телефонна станція, м. полтава 
полтавської округи/Циркуляри, накази, інструкції губернського управління 
зв’язку, протоколи загальних зборів працівників, кошторис на переміщення 
станції, анкети особового складу/1920–1929 рр./11 спр.

2271/ф. Р-1811/Кооперативне об’єднання робітників поштово-теле-
графних і телефонних установ “Надія”, м. полтава полтавської губернії/
заяви про прийом до членів кооперації, листування про передачу коопе-
ративу столової № 10/1921 р./2 спр.

2272/ф. Р-1812/12-а державна фабрика взуття, м. полтава Харківсь-
кої області/Циркуляри, розпорядження, інструкції, накази, протоколи 
загальних зборів, річні звіти, листування, списки особового складу, 
бухгалтерські документи/1924–1935 рр./420 спр.

2273/ф. Р-1814/полтавський повітовий комісар Тимчасового уряду, 
м. полтава полтавської губернії/Клопотання селян власників землі на право 
власності на земельні ділянки/1917 р./9 спр.

2274/ф. Р-1815/полтавська державна нотаріальна контора, м. пол-
тава полтавської округи/посвідчення угоди про відчуження і заставу 
домобудівель і права забудови, про видачу свідоцтв про право наслі-
дування/1929–1930 рр./18 спр.
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2275/ф. Р-1816/зіньківський повітовий відділ соціального забезпе-
чення зіньківського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. зіньків полтавської губер-
нії/Циркуляри, відомості про опіку над майном померлих громадян/1919–
1921 рр./27 спр.

2276/ф. Р-1817/Комендатура охорони Яготинського цукрового за-
воду, м. Яготин полтавської губернії/Циркуляри, накази, списки особового 
складу/1922–1924 рр./39 спр.

2277/ф. Р-1818/полтавський обласний комітет професійної спілки 
працівників земельних органів, м. полтава полтавської області/Директиви 
ЦК Всесоюзної професійної спілки працівників земельних органів, поста-
нови обласного комітету спілки, протоколи загальних зборів членів проф-
спілки, фінансові звіти, списки стахановців, річні кошториси низових 
профспілкових організацій/1937–1941 рр./303 спр.

2278/ф. Р-1819/Машинно-тракторна база союзного державного буді-
вельного тресту “Елеваторбуд” Народного Комісаріату з будівництва “Го-
ловспецбуд”, м. Харків/Циркуляри і розпорядження Всесоюзного тресту 
“Хлібобуд”, накази Всесоюзного тресту “Елеваторбуд”, звіти про роботу, 
касові книги, контрольний журнал/1936–1939 рр./274 спр.

2279/ф. Р-1820/Комендатура охорони згурівського цукрового заводу, 
с. згурівка прилуцького району прилуцької округи полтавської губернії/
Книга наказів, списки особового складу, бухгалтерські документи/1921–
1924 рр./120 спр.

2280/ф. Р-1821/Комендатура охорони Новобихівського цукрового за-
воду, с. Нове Бихове полтавської губернії/Накази по комендатурі, списки 
особового складу/1922–1923 рр./23 спр.

2281/ф. Р-1823/Комендатура охорони Халтуринського цукрового за-
воду колишнього Мартинівського, с. Мартинівка Чутівськоі волості пол-
тавського повіту полтавської губернії/Циркуляри і розпорядження, книга 
наказів, листування/1922–1923 рр./30 спр.

2282/ф. Р-1824/3-й окремий батальйон Циглярівського цукрового 
заводу, с. Циглярівка Костянтиноградського повіту полтавської губернії/
заяви, списки особового складу/1921 р./2 спр.

2283/ф. Р-1825/Управління коменданта станції полтава-південна, 
м. полтава полтавської округи/Накази по управлінню, списки особового 
складу/1923–1926 рр./154 спр.

2284/ф. Р-1828/Ново-празький районний продовольчий комітет 
(радпродком) Олександрійського повіту Кременчуцької губернії/1920–
1922 рр./4 спр.

2285/ф. Р-1829/Інспектор надзвичайної уповноваженої ради робіт-
ничо-селянської оборони з постачання армії і флоту/протоколи засідань 
комісії з передачі військового майна в цивільне відомство, список керівних 
працівників районної інспекції/1920–1921 рр./34 спр.

2286/ф. Р-1830/Кременчуцьке губернське відділення Центрального 
управління військово-промислового господарства “Цувійськпромгосп”, 
м. Кременчук Кременчуцької губернії/Бухгалтерські документи/1922 р./
6 спр.



Державний архів Полтавської області

�31

2287/ф. Р-1831/полтавська господарспілка, м. полтава полтавської 
губернії/Декрети, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засі-
дань правління, стенограми з’їзду, звіти, акти ревізій, плани, кошториси, 
книги покупців, бухгалтерські документи, списки особового складу, листу-
вання/1922 р./24 спр.

2288/ф. Р-1832/Олександрійський окружний відділ професійної 
спілки “Всеробітземліс”, м. Олександрія Олександрійської округи Кате-
ринославської губернії/Циркуляри та розпорядження, протоколи засідань 
профбюро та загальних зборів членів профспілки, статистичні відомості, 
звіти, доповіді про роботу, листування, колективні умови, заяви членів 
спілки, списки особового складу, батраків, списки та особові картки членів 
профспілки/1923–1925 рр./139 спр.

2289/ф. Р-1833/заводський комітет Всесоюзної професійної спілки 
металістів полтавського заводу “Бричка”, м. полтава полтавської округи/
постанови Наркомпраці, протоколи засідань завкому, загальних зборів 
робітників і службовців виробничих нарад, засідань конфліктно-розціночної 
та культкомісії, листування, списки членів спілки/1927–1928 рр./9 спр.

2290/ф. Р-1834/Об’єднаний заводський комітет працівників кустар-
них підприємств, м. полтава полтавської округи/Розпорядження пол-
тавського райкому профспілки металістів, матеріали 1-ї районної наради 
Всеросійської спілки металістів, протоколи засідань райкому металістів, 
заяви про вступ до спілки, пропозиції щодо роботи завкому, касова 
книга/1926–1927 рр./3 спр.

2291/ф. Р-1835/Фабрично-заводський комітет колективу бричечни-
ків “Молот”, м. Червоноград полтавської округи/Циркуляри та розпоряд-
ження Червоноградського райпрофсекретаріату, протоколи засідань пре-
зидії ЦК Всеросійської профспілки металістів, райкому профспілки та 
фабзавкому, списки членів профспілки/1926–1927 рр./10 спр.

2292/ф. Р-1836/заводський комітет професійної спілки металістів 
чавуноливарного заводу, м. полтава полтавської губернії/ заяви про прийом 
на роботу, переводи і звільнення/1920 р./1 спр.

2293/ф. Р-1837/заводський комітет професійної спілки металістів 1-го 
державного штампувального заводу “серп і молот”, м. полтава полтавсь-
кої губернії/протоколи загальних зборів робітників і службовців, списки 
особового складу/1923 р./1 спр.

2294/ф. Р-1838/Фабрично-заводський комітет професійної спілки 
металістів майстерень 1-го індустріального технікуму, м. полтава.

2295/ф. Р-1839/Народний суд 14-ї дільниці, с. Балясне Баляснівського 
району полтавської округи/Кримінальні та цивільні справи/1924 р./
2040 спр.

2296/ф. Р-1840/Робітфак Одеського інституту організації сільського 
господарства території, м. полтава Харківської області/Книга наказів, річ-
ний звіт, відомості обліку студентів, картки обліку відвідувань, успішності, 
відомості здачі вступних іспитів, бухгалтерські документи, списки та осо-
бові справи студентів/1934–1935 рр./38 спр.

2297/ф. Р-1842/полтавська комісія з обліку червоних партизан і чер-
воногвардійців, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань комі-
сії, відомості про затвердження в правах партизан і червоногвардійців, 
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документи червоних партизан у Решетилівському районі, список червоних 
партизан у полтавській окрузі/1928–1930 рр./4 спр.

2298/ф. Р-1843/полтавський обласний комітет професійної спілки 
працівників свинорадгоспів, м. полтава полтавської області/Директиви ЦК 
Всесоюзної профспілки працівників свинорадгоспів, протоколи загальних 
зборів, матеріали 2-ї обласної конференції спілки, листування з ЦК 
профспілки/1937–1940 рр./165 спр.

2299/ф. Р-1844/полтавське окружне аптекоуправління, м. полтава 
Харківської області/секретаріат, відділи: кадрів, плановий, організаційно-
інструкторський, бухгалтерія/1934–1935 рр./144 спр.

2300/ф. Р-1845/Робітничий комітет професійної спілки працівників 
землі і лісу Олександрійського лісництва, м. Олександрія Олександрій-
ської округи Катеринославської губернії/Циркуляри, розпорядження, 
інструкції, доповіді, плани, протоколи загальних зборів членів проф-
спілки і технічних нарад, листування/1924–1925 рр./6 спр.

2301/ф. Р-1846/Місцевий комітет полтавської окружної інспектури 
праці, м. полтава полтавської округи/Циркуляри, розпорядження, прото-
коли засідань місцевкому, листування, статистичні відомості, бухгалтерські 
документи/1924–1930 рр./63 спр.

2302/ф. Р-1847/Місцевий комітет полтавського окружного статистич-
ного бюро, м. полтава полтавської округи/протоколи засідань місцевкому, 
статистичні відомості, листування, списки особового складу бюро, 
бухгалтерські документи/1925–1929 рр./25 спр.

2303/ф. Р-1848/Кременчуцький губернський військово-санітарний 
підвідділ, м. Кременчук Кременчуцької губернії/Особові справи медперсо-
налу/1922 р./2 спр.

2304/ф. Р-1849/Черкаський дільничий комітет професійної спілки 
залізничників, ст. Черкаси Черкаської округи/протоколи загальних зборів 
працівників, засідань місцевкому, комісії з охорони праці, конфліктно-
розціночної комісії, листування з профуповноваженими, списки членів 
профспілки, працівників комітету та активістів/1922–1924 рр./13 спр.

2305/ф. Р-1850/Тернівське районне податкове бюро № 2 лебединсь-
кого повітового продовольчого комітету, с. Терни лебединського повіту 
Харківської губернії/листування, особові рахунки/1922 р./6 спр.

2306/ф. Р-1851/Уповноважений Київського губернського відділу з 
заготівлі сільських продуктів у Чорнобильському повіті, м. Чорнобиль 
Чорнобильського повіту Київської губернії/Виправдовуючі відомості, 
листування, бухгалтерські документи/1919 р./15 спр.

2307/ф. Р-1852 Київський районний комітет професійної спілки 
працівників цукрової промисловості Київської округи/протоколи засідань 
завкому, анкети членів профспілки, звіти завкому Горіхівського заводу/
1924 р./1 спр.

2308/ф. Р-1889/Червоноградський окружний військовий комісаріат, 
м. Червоноград Червоноградської округи.

Філіал Полтавського обласного державного архіву в 
м. Кременчуці

1920 р. створена Кременчуцька губернська архівна комісія, яка 1923 р. ре-
організована в Кременчуцьке окружне архівне управління.  з 1930 р. – 
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Кременчуцьке місцеве архівне управління, 1932 р. – Кременчуць-
кий державний історичний архів Харківського обласного архівного 
упра вління, 1937 р. – Кременчуцький державний історичний архів 
полтавського обласного архівного управління, 1939  р. –  Кремен-
чуцький державний історичний архів архівного відділу УНКВс 
по полтавській області, 1941 р. – філіал полтавського обласного 
державного архіву в м. Кременчуці архівного відділу УНКВс по 
полтавській області. Філіал ліквідований за наказом НКВс сРсР 
від 12 вересня 1945 р. у зв’язку з тим, що основна частина докумен-
тів загинула в роки Другої світової війни. 50 фондів (документи за 
1904–1945 рр.), реевакуйованих у 1945 р., передані до Держархіву 
полтавської області.

14 травня 1942 р. списки евакуйованих до м. Балашова архівних фондів 
філіалу полтавського облдержархіву в м. Кременчуці – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2324, арк. 30–32;

1942 р. список фондів філіалу полтавського облдержархіву в м. Кремен-
чуці, евакуйованих до м. Балашова (зазначені номери, назви і обсяги 
17 фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2393, арк. 47;

1942 р. список секретних фондів філіалу полтавського облдержархіву в 
м. Кременчуці, евакуйованих до м. Балашова (зазначені номери, назви 
і обсяги 22 фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2393, арк. 48–49;

17 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу полтавського облдерж-
архіву в м. Кременчуці (зазначені довоєнна кількість фондів – 1753 
і од. зб. – 1487636, хронологічні межі документів – 1648–1940 рр., 
кількість знищених фондів – 1703 і од. зб. – 467636, кількість евакуйо-
ваних фондів – 50 і од. зб. – 20000) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2722, арк. 26;

29 грудня 1946 р. список справ (форма 2) філіалу полтавського облдерж-
архіву в м. Кременчуці, втрачених в роки окупації – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 2, спр. 159, арк. 28–31.

Філіал Полтавського обласного державного архіву в 
м. Лубнах

1918 р. створений Центральний архів лубенщини, реорганізований 1921 р. 
у лубенську повітову архівну комісію. з 1923 р. – лубенське окружне 
архівне управління, 1930 р. – лубенське міське архівне управління, 
1932 р. – лубенський державний історичний архів Харківського 
обласного архівного управління, 1937 р.  – лубенський державний 
історичний архів полтавського обласного архівного управління, 
1939 р. – лубенський державний історичний архів архівного 
відділу УНКВс по полтавській області, 29 березня 1941 р. – філіал 
полтавського обласного державного архіву в м. лубнах архівного 
відділу УНКВс по полтавській області. Філіал ліквідований за 
наказом НКВс сРсР від 12 вересня 1945 р. у зв’язку з тим, що основна 
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частина документів загинула в роки Другої світової війни. 175 фондів 
(документи за 1838–1945 рр.), реевакуйованих у 1945 р., передані до 
Державного архіву полтавської області. 

1942 р. списки фондів (загального зберігання і секретного відділу) філіалу 
полтавського облдержархіву в м. лубнах, евакуйованих до м. Бала-
шова (в 4 списках зазначені номери, назви, обсяги фондів, хроноло-
гічні межі документів, науково-довідковий апарат) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2393, арк. 36–37; 38–39, 40–42, 43–46;

25 вересня 1943 р. Акт про повне знищення (спалення) документів філіалу 
полтавського облдержархіву в м. лубнах – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2722, арк. 2;

15 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу полтавського облдержар-
хіву в м. лубнах (зазначені довоєнна кількість фондів – 1072 і од. зб. – 
687430, хронологічні межі документів – 1649–1940 рр., кількість 
знищених фондів – 1022 і од. зб. – 672430, кількість евакуйованих 
фондів – 50, і од. зб. – 15 000) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2722, 
арк. 28–28 зв.;

29 грудня 1946 р. список справ (форма 2) філіалу полтавського облдерж-
архіву в м. лубнах, втрачених в період тимчасової окупації 1941–
1943 рр. (за списком 49 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 159, арк. 14 , 33–40 зв.
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Державний архів рівненської області

1941 р. Дані про наявність і стан архівних документів в Рівненському обл-
держархіві за І квартал 1941 р. (зазначені кількість фондів і од. зб.) – 
ДА Рівненської обл., ф. Р-330, оп. 1, спр. 41, арк. 4;

11 жовтня 1944 р. пояснювальна записка до акту про втрати в. о. директора 
Рівненського облдержархіву О. Й. Куц про уцілілі документи обл-
держархіву в довоєнній кількості (“ущерб, нанесенный документаль-
ным материалам выражается в том, что во время немецкой оккупа-
ции все документальные материалы Ровенского облгосахива были 
приведены в хаотическое состояние”) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 
1, спр. 2724, арк. 2–3; ДА Рівненської обл., ф. Р-330, оп. 1, спр. 76, 
арк. 1–1 зв;

1944 р. Акт та пояснювальна записка до акту про воєнні збитки Рівнен-
ського облдержархіву – ДА Рівненської обл., ф. Р-328, оп. 1, спр. 16, 
арк. 1–2 зв.;

16 березня 1945 р. Акт обстеження архівних установ Рівненської області з 
вказівкою, що у зв’язку з відсутністю обліково-довідкового матеріалу 
встановити документальні збитки облдержархіву неможливо – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 22, арк. 48;

16 квітня 1946 р. Акт обстеження архівних установ Рівненської області 
щодо стану обліку втрат архівів області у роки війни – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 105, арк. 39 зв.;

3 серпня 1948 р. лист в. о. директора Рівненського облдержархіву Бон-
дарчука до начальника відділу комплектування АУ МВс УРсР 
А. Й. Грінберга з повідомленням, що фонди, обліковані 1941 р., 
збереглися – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 360, арк. 84;

2001 р. Уточнені відомості до Національного реєстру втрачених та перемі-
щених фондів Державного архіву Рівненської області (зазначена від-
сутність довоєнних списків фондів в архіві архіву і неможливість 
встановити кількість фондів та хронологічні межі документів 
через відсутність даних у документах) – Діловодний архів відділу 
архівознавства УНДІАсД.
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Державний архів Сумської області

6 жовтня 1943 р. Акт про воєнні збитки сумського облдержархіву – ДА 
сумської обл., ф. Р-2445, оп. 1, спр. 11, арк. 24–24 зв.;

26 серпня 1944 р. лист начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка і 
начальника відділу комплектування А. Й. Грінберга до начальника 
Відділу держархівів УНКВс по сумській області про роботу і 
вимогою щодо складання актів про збитки – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2726, арк. 144–144 зв.;

13 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки сумського облдержархіву (зазна-
чені довоєнна кількість фондів – 1594 і од. зб. – 294 689, та кількість 
знищених фондів – 657 і од. зб. – 51 590; кількість евакуйованих 
фондів – 130, од. зб. – 5000) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2726, 
арк. 5–6 зв.

10 листопада 1944 р. – 17 грудня 1944 р. Довідки Відділу держархівів 
УНКВс по сумській області про документи сумського облдержархіву, 
втрачені в період тимчасової окупації (загальна характеристика втраче-
них фондів, хронологічні межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2726, арк. 3, 156;

13–22 квітня 1945 р. Акт обстеження архівних органів сумської області з 
даними про воєнні збитки облдержархіву та його філіалів (зазначені 
довоєнна кількість фондів – 1594 і од. зб. – 294689, кількість знище-
них окупантами фондів – 657 і од. зб. – 251590, кількість знищених 
од. зб. в Роменському філіалі – 85000 і Конотопському – 50000, філіал 
у Глухові повністю знищений з документальною базою) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 22, арк. 94–95;

4 вересня 1945 р. паспорти сумського облдержархіву з показниками на 
1941–1945 рр. (на 1.1.1941: фондів – 1594, од. зб. – 295227; на 1.1.1944: 
фондів – 896, од. зб. 40590) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 52, 
арк. 4–11;

1945 р. паспорти сумського облдержархіву з даними про кількість фондів 
і справ, що були на зберіганні в архіві в 1941–1945 рр. (на 1.1.1941 – 
1594 фонди, 295227 од. зб.; на 1.1.1942 – 246 фондів, 5213 од. зб.) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 52, арк. 4–11 зв.;

5 квітня 1946 р. лист директора сумського облдержархіву начальнику 
УДА МВс УРсР п. п. Гудзенку про втрати в роки війни – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 29;

5 квітня 1946 р. списки повністю втрачених фондів сумського облдерж-
архіву (18 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 30, 
32–33.



Державний архів Сумської області

�3�

5 квітня 1946 р. список секретних частин фондів сумського облдержархіву, 
втрачених в роки війни – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, 
арк. 30, 35;

27 серпня 1946 р. лист заступника начальника відділу комплектування 
ГАУ МВс сРсР плешакова і начальника відділення обліку відділу 
комплектування Епштейн начальнику УДА МВс УРсР п. п. Гуд-
зенку про уточнення номерів втрачених фондів облдержархіву 
сумської області і його філіалів у Глухові та Ромнах – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 40.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф.ф. 3, 7, 8, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 44, 46, 48, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 
135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150.

2/ф. 152/преображенська церква с. Ворожба/15 спр.
3/ф. 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169.
4/ф. 170/Червленівське кредитне товариство/41 спр.
5/ф. 171, 172, 173.
6/ф. 174/сепо/18 спр.
7/ф.ф. 175, 176, 177, 178, 181, 182, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 198,  199, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 214, 216, 222, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 250, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 
312, 313, 314, 315, 318, 319, 321.

8/ф. 333/Миколаївська церква, с. Червлене/1 спр.
9/ф. 334/лісове управління поміщика Харитоненка/77 спр.
10/ф. 337
11/ф. 339/Андріївський цукровий завод/39 спр.
12/ф. 340/Вепринський цукровий завод/16 спр.
13/ф.ф. 341, 342.
14/ф. 344/Дубинська економія/29 спр.
15/ф. 345/Отрадівська економія/6 спр.
16/ф. 346
17/ф. 349/Янківський цукровий завод/94 спр.
18/ф. 350/Циглерівський цукровий завод/65 спр.
19/ф. 351/Циглерівський маєток/63 спр.
20/ф. 352/Натальївський маєток/56 спр.
21/ф. 354/Натальївський цукровий завод/114 спр.
22/ф. 355/Натальївський маєток/26 спр.
23/ф. 356/Натальївський млин/31 спр.
24/ф. 357/преображенська церква, с. Горнак/1 спр.
25/ф. 366/Миколаївська церква, м. суми/5 спр.
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26/ф. 368/Вознесенська церква, м. суми/1 спр.
27/ф. 373/Юр’ївська церква, с. Біловоди/8 спр.
28/ф. 375/Миколаївська церква, с. Боровенька/1 спр.
29/ф. 383/Успенська церква, с. локня/3 спр.
30/ф. 388/Іллінська церква, с. Угроїди/3 спр.
31/ф. 391/петропавлівська церква, с. пушкарне/2 спр.
32/ф. 395/Михайлівська церква/5 спр.
33/ф. 396/Успенська церква/10 спр.
34/ф. 401/Успенська церква, с. Хотінь/3 спр.
35/ф. 403/Михайлівська церква, с. Радомля/2 спр.
36/ф. 404/Різдвяна церква/5 спр.
37/ф. 405/преображенська церква, с. смородина/2 спр.
38/ф. 407/Кузьми і Дем’яна церква, с. люджа/8 спр.
39/ф. 409/Благовіщенська церква, с. Тростянець/96 спр.
40/ф. 410/покровська церква, с. Терни/3 спр.
41/ф. 411/Воскресенська церква, с. Терни/5 спр.
42/ф. 421/Успенська церква, с. В[елика] Рибиця/1 спр.
43/ф. 426/Вознесенська церква, с. Миропілля/2 спр.
44/ф. 428/Троїцька церква, с. Миропілля/1 спр.
45/ф. 430/Церква Всіх святих, с. Вири/4 спр.
46/ф. 431/Іллінська церква, с. Улянівка/8 спр.
47/ф. 435/Михайлівська церква, м. Білопілля/1 спр.
48/ф. 436/Троїцька церква, с. проруб/1 спр.
49/ф. 437/п’ятницька церква, с. Климівка/2 спр.
50/ф. 438/Варваринська церква, с. Іскрисківщина/4 спр.
51/ф. 441/покровська церква, м. Білопілля/3 спр.
52/ф. 443/петропавлівська церква, с. Ворожба/4 спр.
53/ф. 445/знаменська церква, с. лосівка/3 спр.
54/ф. 446/Троїцька церква, с. Довжик/3 спр.
55/ф. 447/Миколаївська церква, с. Мартинівка/4 спр.
56/ф. 448/Казанська церква, с. Чупахівка/11 спр.
57/ф. 449/преображенська церква, с. Олешня/16 спр.
58/ф. 450/покровська церква, с. Олешня/15 спр.
59/ф. 451/Олександра Невського церква, с. Битиця/2 спр.
60/ф. 455/Всіх святих церква, с. В[елика] Чернеччина/1 спр.
61/ф. 456/Іоанна предтечі церква, с. лука/4 спр.
62/ф. 457/сумський приватний равин/57 спр.
63/ф. 532/Камера мирових суддів м. суми/4 спр.
64/ф. 534/земський начальник 2-ї дільниці сумського повіту/10 спр.
65/ф. 540/Білопільський міський суддя/29 спр.
66/ф. 541/Мировий суддя 1-ї дільниці сумського повіту/8 спр.
67/ф. 544/Ворожбянський волосний суд/3 спр.
68/ф. 545/степанівський волосний суд/1 спр.
69/ф. 548/Річанський волосний суд/1 спр.
70/ф. 550/Білопільський волосний суд/3 спр.
71/ф. 558/Улянівське сільправління.
72/ф. 559/Річанське сільправління.
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73/ф. 562/Хотінське сільправління.
74/ф. 612/Нотаріус м. путивля петраченко/1 спр.
75/ф. 613/сумське повітове поліцейське управління/2 спр.
76/ф. 617/поліцейський наглядач павлівського рафінадного заводу/

41 спр.
77/ф. 630/Троїцька церква, с. Бобрик/2 спр.
78/ф. 641/Кленівська економія.
79/ф. 642/Максимівська економія.
80/ф. 643/лозівська економія.
81/ф. 644/Криничанська економія.
82/ф. 646/Куп’їваська економія.
83/ф. 648/Кленівський винокурний завод.
84/ф. 650/Гутянський лісничий.
85/ф. 651/Гутянська економія.
86/ф. 652/Єлизаветинська економія.
87/ф. 653/Шарівська економія.
88/ф. 654/Карасирська економія.
89/ф. 655/Довжанська економія.
90/ф. 689/В[елико]-Бобрицький маєток/12 спр.
91/ф. 696/Майнівський сільськогосподарський технікум/112 спр.
92/ф. 701/Карасівський маєток/15 спр.
93/ф. 707/Вихрівська економія/7 спр.
94/ф. 710/Корчаківська економія/18 спр.
95/ф. 719/сумське волосне правління.
96/ф. 723/Куянівський цукровий завод/488 спр.
97/ф. 726/супрунівський цукровий завод/2 спр.
98/ф. 731/парафіївське лісництво/12 спр.
99/ф. 735/Акцизне управління з акцизу цукру/1853 спр.
100/ф. 742/стебаївська економія/14 спр.
101/ф. 743/Дмитрівський маєток/14 спр.
102/ф. 744/савенський маєток/4 спр.
103/ф. 752/Криничанське сільське правління/6 спр.
104/ф. 763/Анинська економія/1 спр.
105/ф. 766/Варваринський цукровий завод/4 спр.
106/ф. 767/Вингерівська економія/5 спр.
107/ф. 768/переверзівський цукровий завод.
108/ф. 769/старозаводський маєток Харитоненка/4 спр.
109/ф. 780/Головна контора Харитоненка/3021 спр.
110/ф. 784/Троїцька церква, с. Мезенівка/1 спр.
111/ф. 786/преображенська церква, с. Глибне/2 спр.
112/ф. 790/сумська окружна профспілка/725 спр.
113/ф. 791/Казанська церква, с. Вільми/7 спр.
114/ф. 792
115/ф. 793/сумська міщанська управа/1 спр.
116/ф. 829/Контора поміщика Голіцина/10 спр.
117/ф. 834/Церква Марії Магдалини, с. Бобрик/19 спр.
118/ф. 837/Миколаївська церква, с. підліснівка/3 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�40

119/ф. 841/Окремі документи революції/24 кг.
120/ф. 876/лебединська повітова земська управа/4469 спр.
121/ф. 893/335 спр.
122/ф. 1014/сумська Олександрівська гімназія.
123/ф. 1015/степанівський маєток.
124/ф. 1016/Миколаївський маєток.
125/ф. 1017/стебаївський маєток.
126/ф. 1018/славгородський маєток.
127/ф. 1036/Церква с. Курган/1 спр.
128/ф. 1065/лебединська сільськогосподарська спілка/362 спр.
129/ф. 1092/податковий земський інспектор лебединського повіту/

41 спр.
130/ф. 1122/земський начальник 1-го поділу, м. лебедин/6 спр.
131/ф. 1128/лебединська чоловіча гімназія/53 спр.
132/ф. 1129/лебединська жіноча гімназія/91 спр.
133/ф. 1149/Воскресенська церква, м. лебедин/4 спр.
134/ф. 1150/преображенська церква, с. Марківка/1 спр.
135/ф. 1151/Миколаївська церква/1 спр.
136/ф. 1152/преображенська церква, с. смородина/2 спр.
137/ф. 1153/Миколаївська церква, с. Юнаківка/3 спр.
138/ф. 1154/преображенська церква, с. Гричанівка/8 спр.
139/ф. 1156/Церква Різдва/1 спр.
140/ф. 1157/Церква Ганни, с. Ільми/3 спр.
141/ф. 1158/Михайлівська церква, с. Вільшани/4 спр.
142/ф. 1159/Успенська церква, с. Успенка/1 спр.
143/ф. 1160/Дмитрівська церква, с. Бобрик/2 спр.
144/ф. 1161/Терешківська волосна земська управа/1 спр.
145/ф. 1163/покровська церква, с. злодіївка/4 спр.
146/ф. 1164/Церква Різдва, с. Будки/2 спр.
147/ф. 1165/Іоаннівська церква, с. Низи/1 спр.
148/ф. 1166/Вознесенська церква, с. Бобрик/1 спр.
149/ф. 1167/Іллінська церква, м. лебедин/2 спр.
150/ф. 1168/Миколаївська церква, с. Будки/1 спр.
151/ф. 1169/предтечинська церква, с. Виднівка/5 спр.
152/ф. 1171/Успенський собор, м. лебедин/1 спр.
153/ф. 1172/покровська церква, м. Охтирка/2 спр.
154/ф. 1173/Михайлівська церква, с. Бездрик/1 спр.
155/ф. 1174/Вознесенська церква, м. лебедин/1 спр.
156/ф. 1193/лебединський повіт Всеросійської земської спілки/21 спр.
157/ф. 1196/лебединське повітове кураторство/7 спр.

архівні фонди радянського періоду

158/ф. Р-4/Чупахівський райвиконком/112 спр.
159/ф. Р-10/сумський окружний внуторг/562 спр.
160/ф. Р-15/Фінінспектор 322-ї податкової дільниці/834 спр.
161/ф. Р-17/сумська окружна контора держстраху/1554 спр.
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162/ф. Р-19/Жигайлівська сільрада/31 спр.
163/ф. Р-20/Криничанська сільрада Тростянецького району/152 спр.
164/ф. Р-23/Улянівський волвиконком/38 спр.
165/ф. Р-25/писарівський волвиконком/95 спр.
166/ф. Р-30/Тучненська сільрада/21 спр.
167/ф. Р-42/сумський окружний фінансовий відділ/8915 спр.
168/ф. Р-44/сумський окружний відділ охорони здоров’я/929 спр.
169/ф. Р-50/Нарсуд 8-го поділу сумського округу, с. Юнаківка/

852 спр.
170/ф. Р-52/Уповноважений губернського суду/20 спр.
171/ф. Р-53/Народний суд 1-го поділу, м. суми/10153 спр.
172/ф. Р-54/Народний суд 2-го поділу, м. суми/16424 спр.
173/ф. Р-58/Народний суд 2-го поділу, с. Ворожба/587 спр.
174/ф. Р-59/Народний суд 17-го поділу, с. Тростянець/1464 спр.
175/ф. Р-62/судовий виконавець 2-го поділу сумського округу/12 спр.
176/ф. Р-64/Харківський губернський суд/1027 спр.
177/ф. Р-65/Народний суд 3-5-го поділу, с. Боромля/2770 спр.
178/ф. Р-66/Трудсесія Народного суду/2858 спр.
179/ф. Р-68/Народний суд 5-го поділу Охтирського округу/6 спр.
180/ф. Р-69/степанівський райвиконком/526 спр.
181/ф. Р-70/лебединський повітвиконком/961 спр.
182/ф. Р-71/Миколаївський волвиконком/119 спр.
183/ф. Р-72/захарівське лісництво/61 спр.
184/ф. Р-74/степне лісництво/61 спр.
185/ф. Р-75/Іволжанське лісництво/22 спр.
186/ф. Р-76/Низівське лісництво/82 спр.
187/ф. Р-78/Управління інспектора лісів сумського округу/66 спр.
188/ф. Р-84/Управління губшкіркомітету/27 спр.

Філіал Да Сумської області в м. Глухові

1925 р. створено Глухівське окружне архівне управління. з 1930 р. – місцеве 
архівне управління, з 1932 – Глухівський державний історичний 
архів, з 1941 р. – філіал ДА сумської області в м. Глухові. Відбуду-
вати Глухівський філіал після Другої світової війни не вдалося: примі-
щення було повністю зруйноване. Роботу зі збирання документів у 
м. Глухові виконував міський архів.

22 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу ДА сумської області в 
м. Глухові – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2726, арк. 89;

17 жовтня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу ДА сумської області 
в м. Глухові (із 29 485 од. зб. знищені всі, знищено приміщення ар-
хіву) – ДА сумської обл., ф. Р-2445, оп. 6, спр. 4, арк. 43;

17 листопада 1944 р. Довідка відділу комплектування УДА НКВс УРсР 
про хронологічні межі документів, втрачених в роки війни філіалом 
ДА сумської області в м. Глухові (1722–1941 рр.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2726, арк. 90;
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5 квітня 1946 р. список секретних частин фондів філіалу ДА сумської 
області в м. Глухові, втрачених в період окупації – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 31, 36.

архівні фонди дорадянського періоду

189/ф. 10/понорницьке сільське відділення.
190/ф. 16/Глухівське повітове казначейство.
191/ф. 18/Штатний наглядач повітових училищ Новгород-сіверського 

повіту.
192/ф. 24/Верхній сільський суд 1-го поділу Новгород-сіверського 

судово-мирового округу.
193/ф. 25/Верхній сільський суд 2-го поділу Новгород-сіверського 

судово-мирового округу.
194/ф. 26/Верхній сільський суд 5-го поділу Новгород-сіверського 

судово-мирового округу.
195/ф. 28/понорницький волосний суд.
196/ф. 79/Хресто-Воздвиженське трудове братство.
197/ф. 87/Глухівське духовне правління.
198/ф. 88/Новгород-сіверське духовне правління.
199/ф. 90/Миколаївська церква, м. Глухів.
200/ф. 91/Трьох-Анастасіївська церква, м. Глухів.
201/ф. 92/соборно-Троїцька церква, м. Глухів.
202/ф. 93/Вознесенська церква, м. Глухів.
203/ф. 94/Різдвобогородицька церква м. Глухів.
204/ф. 95/покровська церква, м. Глухів.
205/ф. 96/спасо-преображенська церква, м. Глухів.
206/ф. 97/Трьохсвятительська церква, м. Глухів.
207/ф. 98/Успенська церква, с. Берц.
208/ф. 99/покровська церква, с. Некрасове.
209/ф. 100/спасо-преображенська церква, с. слоут.
210/ф. 101/спасо-преображенська церква, с. Тулиголове.
211/ф. 102/Успенська церква, с. Тулиголове.
212/ф. 103/Миколаївська церква, с. Чорториги.
213/ф. 104/покровська церква, с. землянка.
214/ф. 105/покровська церква, с. Обложки Чернігівської єпархії.
215/ф. 106/Церква Різдва Богородиці, с. Дубовичі.
216/ф. 107/Успенська церква, с. Ворголь.
217/ф. 108/Георгіївська церква, с. Дунаєцька слобідка.
218/ф. 109/Успенська церква, с. зазірки.
219/ф. 110/петропавлівська церква, с. литвиновичі.
220/ф. 111/Михайлівська церква, с. Ярославець.
221/ф. 112/Різдвобогородицька церква, с. солдатська слобода.
222/ф. 113/Різдвобогородицька церква, с. студенок.
223/ф. 114/Михайлівська церква, с. Кучерівка.
224/ф. 115/покровська церква, с. Білокопитове.
225/ф. 116/Миколаївська церква, с. Есмань.
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226/ф. 118/Миколаївська церква, с. Кочерги.
227/ф. 119/Миколаївська церква, с. сваркове.
228/ф. 120/Михайлівська церква, с. Холопкове.
229/ф. 121/Успенська церква, с. семенівка.
230/ф. 122/Миколаївська церква, с. Ковзавка.
231/ф. 123/Георгіївська церква, с. Бачивськ.
232/ф. 124/Іллінська церква, с. суходіл.
233/ф. 125/Михайлівська церква, с. Уланове.
234/ф. 126/Успенська церква, с. Уланове.
235/ф. 127/Миколаївська церква, с. сопич.
236/ф. 128/преображенська Божої матері церква, с. Ястребщина.
237/ф. 129/Введенська церква, м. Шостка.
238/ф. 130/Успенська Божої матері церква, с. Білиця.
239/ф. 131/Різдвобогородицька церква, с. Орлівка.
240/ф. 132/Успенська церква, с. Усок.
241/ф. 133/Іоанно-предтечинська церква, с. паліївка.
242/ф. 13/Вознесенська церква, с. Орлівка.
243/ф. 135/Успенська церква. с. Ямне.
244/ф. 136/преображенська церква, с. Ямне.
245/ф. 137/Миколаївська церква, с. Марчихина Буда.
246/ф. 138/Михайлівська церква, с. Журавка.
247/ф. 139/покровська церква, с. Тучне.
248/ф. 140/Казанської Божої матері церква, с. Юрасівка.
249/ф. 141/Різдва Богородиці церква, с. Хохлівка.
250/ф. 142/Воскресенська церква, с. Княжичі.
251/ф. 143/соборно-Успенська церква, м. Новгород-сіверський.
252/ф. 144/покровська церква, м. Новгород-сіверський.
253/ф. 145/Миколаївська церква, м. Новгород-сіверський.
254/ф. 146/Благовіщенська церква, м. Новгород-сіверський.
255/ф. 147/Варваринська церква. м. Новгород-сіверський.
256/ф. 148/Воздвиженська церква, м. Новгород-сіверський.
257/ф. 149/Воскресенська церква, м. Новгород-сіверський.
258/ф. 150/Троїцька церква, м. середина-Буда.
259/ф. 151/Миколаївська церква, м. середина-Буда.
260/ф. 152/Різдвобогородицька церква, м. середина-Буда.
261/ф. 153/покровська церква, с. Фаївка.
262/ф. 154/Миколаївська церква, с. печенюги.
263/ф. 155/покровська церква, с. ларинівка.
264/ф. 156/Троїцька церква, с. Матеве.
265/ф. 157/Михайлівська церква, с. Н[ово]-Жадове.
266/ф. 158/Різдвобогородицька церква, с. ст[аре] Жадове.
267/ф. 159/Миколаївська церква, с. Котенки.
268/ф. 160/Введенська церква, с. порохонь.
269/ф. 161/Різдвобогородицька церква, с. пигарівка.
270/ф. 162/Введенська церква, с. Чернацьке.
271/ф. 163/покровська церква, с. Ромашкове.
272/ф. 164/Михайлівська церква, с. Гаврилова слобода.
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273/ф. 165/Різдва Христового церква.
274/ф. 167/Різдвобогородицька церква, с. сіячі.
275/ф. 168/Миколаївська церква, с. пушкарі.
276/ф. 169/Миколаївська церква, с. Машкове.
277/ф. 170/Михайлівська церква, с. леньків.
278/ф. 171/Благовіщенська церква, с. лисконоги.
279/ф. 172/Михайлівська церква, с. Жихове.
280/ф. 173/Дмитрівська церква, с. Вовна.
281/ф. 174/свято-Троїцька церква, с. Юрівка.
282/ф. 175/покровська церква, с. Олтар.
283/ф. 176/Різдвобогородицька церква, с. Грем’яче.
284/ф. 177/Михайлівська церква, с. Грем’яче.
285/ф. 178/Іллінська церква, с. Бучки.
286/ф. 179/Миколаївська церква, с. Михальчина слобода.
287/ф. 180/Церква Різдва Христового, с. Кам’янецька слобода.
288/ф. 181/покровська церква, с. Дігтярівка.
289/ф. 182/Георгіївська церква, с. Горбове.
290/ф. 183/Різдвобогородицька церква.
291/ф. 184/Михайлівська церква, с. Бугринівка.
292/ф. 185/Успенська церква, с. стахорщина.
293/ф. 186/Троїцька церква, с. Рясне.
294/ф. 187/святопокровська церква, с. Костобобер.
295/ф. 188/Церква Різдва Богородиці, с. залізний Міст.
296/ф. 189/Різдвобогородицька церква, с. Архипівка.
297/ф. 190/Хрестовоздвиженська церква, с. Вороб’ївка.
298/ф. 191/Іллінська церква, с. Журавка.
299/ф. 192/Миколаївська церква, с. Глазове.
300/ф. 193/Різдвобогородицька церква, с. Хильчичі.
301/ф. 194/Миколаївська церква, с. Мефедівка.
302/ф. 195/Георгіївська церква, с. Бирине.
303/ф. 196/Михайлівська церква, с. Кривоносівка.
304/ф. 197/Успенська церква, с. Шатрище.
305/ф. 198/Церква Іоанна Богослова, с. прокопівка.
306/ф. 199/Різдвобогородицька церква, с. Івот.
307/ф. 200/преображенська церква, с. Антонівка.
308/ф. 201/Миколаївська церква, с. Каліївка.
309/ф. 202/Миколаївська церква, с. свірж.
310/ф. 203/покровська церква, с. протопопівка.
311/ф. 205/Воскресенська церква, с. стара Гута.
312/ф. 206/Михайлівська церква, с. Голубівка.
313/ф. 207/Миколаївська церква, с. зноб-Новгородська.
314/ф. 208/Троїцька церква, с. Верби.
315/ф. 209/Миколаївська церква, с. лоска.
316/ф. 210/Іллінська церква, с. Мезин.
317/ф. 211/Різдвобогородицька церква, с. Криски.
318/ф. 212/Церква Всіх святих, с. Гнатівка.
319/ф. 213/покровська церква, с. Клишки.
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320/ф. 214/Троїцька церква, с. покошичі.
321/ф. 215/петропавлівська церква, с. псарівка.
322/ф. 216/Миколаївська церква, с. Радичеве.
323/ф. 217/Михайлівська церква, с. понорниця.
324/ф. 218/покровська церква, с. Іванкове.
325/ф. 219/Церква Іоакима та Ганни, с. Хотіївка.
326/ф. 220/Михайлівська церква, с. Карповичі.
327/ф. 221/Миколаївська церква, с. Тимоновичі.
328/ф. 222/Різдвобогородицька церква, с. Янотрівка.
329/ф. 223/соборнобогородицька церква, с. семенівка.
330/ф. 224/Троїцька церква, с. семенівка.
331/ф. 225/староп’ятницька церква, м. путивль.
332/ф. 226/Воскресенська церква, м. путивль.
333/ф. 227/покровська церква, м. путивль.
334/ф. 230/Уланівське духовне правління.
335/ф. 865/Коропське духовне правління.
336/ф. 873/Чернігівська духовна консисторія.
337/ф. 925/Народний суд 5-го поділу Новозибківського повіту.
338/ф. 1082/Конотопське духовне правління.
339/ф. 1085/Кролевецьке духовне правління.

архівні фонди радянського періоду

340/ф. Р-43/Чернігівський губернський революційний трибунал.
341/ф. Р-121/середино-Будська волосна робітничо-селянська інспекція.
342/ф. Р-191/Глухівський окружний земельний відділ.
343/ф. Р-205/Агент держстраху у Новгород-сіверському окрузі.
344/ф. Р-208/Глухівський окружний внуторг.
345/ф. Р-229/Хильчанський волосний комітет незаможних селян.
346/ф. Р-230/Чернацький волосний комітет незаможних селян.
347/ф. Р-231/середино-Будський міський ревком.
348/ф. Р-232/Тулиголівський волосний комітет незаможних селян.
349/ф. Р-234/лісний волосний комнезам.
350/ф. Р-264/Районна робітничо-селянська міліція, м. середина-Буда.
351/ф. Р-271/середино-Будський повітовий відділ юстиції.
352/ф. Р-276/Глухівська окружна прокуратура.
353/ф. Р-311/Народний суд 7-го поділу Глухівського округу.
354/ф. Р-329/Глухівський окружний суд.
355/ф. Р-348/Глухівське лісництво НКз.
356/ф. Р-358/Глухівський окружний трест місцевої промисловості.
357/ф. Р-369/Новгород-сіверська контора “Дніпролісу”.
358/ф. Р-371/Новгород-сіверське лісництво ЦУл НКз.
359/ф. Р-373/собичцьке лісництво ЦУл.
360/ф. Р-378/Кролевецький ліспромгосп.
361/ф. Р-389/Новгород-сіверська контора льоноконоплеводбуду.
362/ф. Р-393/Глухівська агенція Київської райконтори “Цукро-

тресту”.
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363/ф. Р-394/правління свеських цукрового та механічного заводів 
Михайлівського комбінату цукротресту.

364/ф. Р-395/Михайлівський державний цукрорафінадний завод.
365/ф. Р-398/Радгосп “Комуніст” Хильчанського району.
366/ф. Р-401/Глухівський заготпункт “Русавторгу”.
367/ф. Р-402/Магазин роздрібної торгівлі текстильними виробами 

акціонерного товариства “Текстильторг”, м. Глухів.
368/ф. Р-407/Дитяче містечко ім. Воровського.
369/ф. Р-417/семенівський волосний виконком.
370/ф. Р-449/Новгород-сіверська райспоживспілка.
371/ф. Р-455/путивльська спілка бурякових товариств.
372/ф. Р-477/Глухівська виробничо-кооперативна артіль шкіряників 

ім. Жовтневої революції.
373/ф. Р-479/Глухівський “Райтеплоторф”.
374/ф. Р-480/семенівський волосний відділ комунального госпо-

дарства.
375/ф. Р-481/семенівський волосний комітет взаємодопомоги.
376/ф. Р-482/сільгоспартіль ім. сталіна, с. Ярославець.
377/ф. Р-483/сільгоспартіль “Маяк”, с. Ярославець.
378/ф. Р-484/сільгоспартіль “промінь”, с. Ярославець.
379/ф. Р-486/сільгоспартіль ім. Ворошилова.
380/ф. Р-488/Ярославецька МТс, с. Ярославець.
381/ф. Р-489/сільгоспартіль “Комунар”, с. землянка.
382/ф. Р-480/сільгоспартіль “Більшовик”, с. Обложки.
383/ф. Р-491/сільгоспартіль “Незаможник”, с. Тулиголове.
384/ф. Р-548/Глухівський окружний відділок профспілки службовців.
385/ф. Р-549/Чернігівська губернська рада народного господарства.
386/ф. Р-581/Глухівська окрстрахкаса.
387/ф. Р-647/Глухівське міське товариство допомоги.
388/ф. Р-664/Глухівська районна контора товариства друзів авіації і 

повітроплавання.
389/ф. Р-729/семенівський райпрофсекретаріат профспілки праців-

ників нархарчу.
390/ф. Р-758/повітовий ревтрибунал, м. Новгород-сіверський.
391/ф. Р-835/Робітком профспілки Всеробземлісу при Новгород-

сіверському лісництві.
392/ф. Р-836/Робітком профспілки Всеробземлісу при радгоспі 

“Рассвет”.

Філіал Да Сумської області в м. Конотопі
1925 р. створено Конотопське окружне архівне управління. з 1930 р. – 

місцеве архівне управління, з 1932 р. – Конотопський державний 
історичний архів, з 1941 р. – філіал ДА сумської області в м. Конотопі. 
Із введенням в експлуатацію нового приміщення сумського 
облдержархіву філіал протягом 1971–1972 рр. ліквідовано і його 
фонди передано до обласного архіву.
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21 листопада 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу сумського облдерж-
архіву в м. Конотопі (із 300000 од. зб. знищено 50000 од. зб.) – ДА 
сумської обл., ф. Р-4941, оп. 2, спр. 7, арк. 5–5 зв.;

17 жовтня 1945 р. паспорт філіалу ДА сумської області в м. Конотопі з 
показниками на 1.1.1941 (фондів – 806, од. зб. – 310057) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 52, арк. 30, 34.

архівні фонди радянського періоду

394/ф. Р-6/Конотопське повітове відділення профспілки працівників 
землі і лісу, м. Конотоп Конотопського повіту Чернігівської губернії/
статистичний анкетний облік членів профспілки, грошові документи, 
інструктивні розпорядження повітового відділу профспілки/1921–1922 рр./
15 спр.

395/ф. Р-10/Конотопський повітовий відділ місцевого транспорту, 
м. Конотоп Конотопського повіту Чернігівської губернії/листування з 
обліку транспорту всіх видів/1920–1921 рр./4 спр.

396/ф. Р-20/Борзенський повітовий фінансовий відділ, м. Борзна 
Борзнянського повіту Чернігівської губернії/листування про грошові і 
натуральні податки, грошові документи і книги, листування з особового 
складу/1919–1923 рр./51 спр.

397/ф. Р-21/сосницька поштово-телеграфна контора Чернігівського 
губернського відділу зв’язку, м. сосниця сосницького повіту Чернігівської 
губернії/Інструктивні розпорядження губернського відділу зв’язку, 
листування і документи з поштово-телеграфних операцій, звіти про 
роботу/1920–1921 рр./27 спр.

398/ф. Р-23/Борзнянська повітова робітничо-селянська міліція та 
карний розшук, м. Борзна Борзнянського повіту Чернігівської губернії/
Бухгалтерсько-господарський відділ, підвідділ карного розшуку, особовий 
склад/1920–1923 рр./459 спр.

399/ф. Р-31/Конотопська повітова сільськогосподарська спілка кре-
дитних позичково-ощадних товариств, м. Конотоп Конотопського повіту 
Чернігівської губернії/Оперативний підвідділ/1921–1922 рр./22 спр.

400/ф. Р-41/Данилівська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Данилівка Менського району Конотопського 
округу/протоколи сільських зборів, листування з самообкладання 
податками/1923–1926 рр./33 спр.

401/ф. Р-43/Чорнотицька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чорнотичі Волинської волості сосницького 
повіту Чернігівської губернії/Розпорядження волосного і повітового 
виконкомів, протоколи засідань президії сільради/1919–1922 рр./6 спр.

402/ф. Р-44/Туріївський сільський комітет незаможних селян, 
с. Туріївка Волинської волості сосницького повіту Чернігівської губернії/
протоколи загальних зборів членів КНс/1921 р./2 спр.

403/ф. Р-47/Осьмаківський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Осьмаки Голистовсь-
кої волості сосницького повіту Чернігівської губернії/протоколи засідань 
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президії сільради, листування з військового обліку населення/1921 р./
11 спр.

404/ф. Р-48/Менська сільська рада робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, м. Мена Менського району сновського округу/
Розпорядження повітового і волосного виконкомів, листування з питань 
землевпорядкування/1924–1925 рр./21 спр.

405/ф. Р-50/Куковицька сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Куковичі Менського району сновського округу, 
листування про трудову повинність, про військовий облік населення/1923–
1925 рр./30 спр.

406/ф. Р-51/Феськівський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Феськівка Менсь-
кої волості сосницького повіту Чернігівської губернії/Інструктивні 
розпорядження волвиконкому/1921 р./1 спр.

407/ф. Р-52/лиськівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. лиски Менського району сновського округу/
листування про єдиний сільгоспподаток/1923–1924 рр./17 спр.

408/ф. Р-54/степанівський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. степанівка Воло-
сковської волості сосницького повіту Чернігівської губернії/протоколи 
загальних сільських зборів, листування з продподатку/1919–1923 рр./7 спр.

409/ф. Р-57/лавський сільський виконавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. лави лавської волості 
сосницького повіту Чернігівської губернії/1920–1922 рр./15 спр.

410/ф. Р-66/слобідська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. слободка сосницького району сновського 
округу Чернігівської губернії/листування про землевпорядкування і про 
військовий облік населення/1923–1925 рр./23 спр.

411/ф. Р-68/Кальчинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кальчинівка Дмитрівського району Коно-
топського округу/листування про перевірки сільради, про землевпоряд-
кування, про надання допомоги сім’ям червоноармійців/1923–1925 рр./
35 спр.

412/ф. Р-69/Кальчинівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кальчинівка Каль-
чинівської волості Борзнянського повіту Чернігівської губернії/загальний 
відділ, військовий стіл, земельний стіл, продовольчо-податковий стіл/1920–
1922 рр./163 спр.

413/ф. Р-72/Рундевизька сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Рундевізія параджівського району Конотоп-
ського округу/Розпорядження райвиконкому і листування про сільгосп-
податок/1923–1926 рр./42 спр.

414/ф. Р-73/Червоноколядинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Червоний Коля-
дин Червоноколядинської волості Конотопського повіту Чернігівської гу-
бернії/Інструктивні розпорядження повітвиконкому, листування з земель-
них справ та про податки/1922 р./122 спр.
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415/ф. Р-75/Митченська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Митченки Батуринського району Коно-
топського округу/протоколи засідань президії сільради, листування про 
податки/1923 р./3 спр.

416/ф. Р-77/Рябухинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Рябухи Дмитріївського району Конотопського 
округу/листування з військових питань/1925–1926 рр./3 спр.

417/ф. Р-80/Голенська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Голінка Дмитрівського району Конотопського 
округу/Інструктивні розпорядження райвиконкому, листування про земле-
впорядкування/1924 р./12 спр.

418/ф. Р-84/понорницька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. понорниця понорницького району Глу-
хівського округу/листування про перевибори рад/1925–1926 рр./2 спр.

419/ф. Р-87/Новомлинський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові Млини Ба-
туринської волості Конотопського повіту Чернігівської губернії/протоколи 
засідань президії сільвиконкому, листування про податки/1920–1923 рр./
9 спр.

420/ф. Р-88/Дмитрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дмитрівка Дмитрівського району Ко-
нотопського округу/листування про податки і про військові справи/1924 р./
3 спр.

421/ф. Р-90/Коренецький сільський виконавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Коренецьке Дмитрівсь-
кої волості Конотопського повіту Чернігівської губернії/протоколи засідань 
президії сільвиконкому, інструктивні розпорядження волвиконкому, листу-
вання про податки/1921–1922 рр./13 спр.

422/ф. Р-96/Рижківський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рижки Коропської 
волості Кролевецького повіту Чернігівської губернії/протоколи засідань 
президії сільвиконкому, листування про кампанії на селі та про податки/
1921 р./5 спр.

423/ф. Р-98/Рождественський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рождественське 
Коропської волості Кролевецького повіту Чернігівської губернії/протоколи 
загальних сільських зборів, інструктивні розпорядження волвиконкому, 
листування про соціальне забезпечення/1919–1921 рр./11 спр.

424/ф. Р-100/Конятинський сільський виконавчий комітет ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Конятин Коропсь-
кої волості Кролевецького повіту Чернігівської губернії/Іменні списки 
землекористувачів по селу/1919 р./1 спр.

425/ф. Р-101/Шабалинівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шабалинів 
Шабалинівської волості сосницького повіту Чернігівської губернії/загаль-
ний відділ, військовий стіл, земельний стіл/1919–1923 рр./166 спр.

426/ф. Р-103/Кнутівський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кнути Коропської 
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волості Кролевецького повіту Чернігівської губернії/Розпорядження волви-
конкому, протоколи сільради, листування/1921–1922 рр./5 спр.

427/ф. Р-106/Конотопський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Конотоп 
Конотопського повіту Чернігівської губернії/загальний відділ, продо-
вольчо-податковий стіл/1920–1923 рр./33 спр.

428/ф. Р-108/Матвіївський сільський виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Матвіївка Волинської 
волості сосницького повіту Чернігівської губернії/протоколи загальних 
зборів громадян села, листування про податки/1922–1923 рр./9 спр.

429/ф. Р-109/Шаповалівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шаповалівка 
Шаповалівської волості Борзнянського повіту Чернігівської губернії/
загальний відділ, військовий стіл, продовольчо-податковий стіл/1919–
1923 рр./157 спр.

430/ф. Р-111/сосницький волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. сосниця сосниць-
кого повіту Чернігівської губернії/загальний відділ, військовий стіл, 
земельний стіл/1920–1923 рр./102 спр.

431/ф. Р-113/Фастівецький волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Фастівці Фастівець-
кої волості Борзнянського повіту Чернігівської губернії/загальний відділ, 
військовий стіл, податковий стіл/1920–1922 рр./33 спр.

432/ф. Р-115/Бахмацький волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бахмач Бахмацької 
волості Конотопського повіту Чернігівської губернії/загальний відділ, 
податковий стіл/1920–1923 рр./21 спр.

433/ф.ф. Р-116, Р-126, Р-129, Р-131, Р-132, Р-133, Р-135, Р-137, Р-140, 
Р-141, Р-142, Р-145, Р-148, Р-153, Р-155, Р-164, Р-165, Р-167, Р-169, Р-171, 
Р-172, Р-173, Р-175, Р-176, Р-178, Р-181, Р-183, Р-184, Р-185, Р-187, Р-189, 
Р-210, Р-221, Р-222, Р-240, Р-241, Р-242, Р-243, Р-244, Р-246, Р-249, Р-250, 
Р-251, Р-253, Р-254, Р-255, Р-256, Р-258, Р-261, Р-263, Р-264, Р-265, Р-266, 
Р-267, Р-271, Р-272, Р-274, Р-278, Р-280, Р-281, Р-282, Р-283, Р-284, Р-286, 
Р-287, Р-288, Р-289, Р-291, Р-295, Р-296, Р-297, Р-307, Р-309, Р-310, Р-312, 
Р-315, Р-318, Р-324, Р-328, Р-329, Р-336, Р-339, Р-342, Р-347, Р-348, Р-351, 
Р-353, Р-354, Р-361, Р-362, Р-363, Р-364, Р-366, Р-375.

434/ф. Р-376/Дмитрівська районна кооперативно-колгоспна сільсько-
господарська спілка, с. Дмитрівка Дмитрівського району Конотопського 
округу/загальний відділ, торговельно-оперативний відділ, бухгалтерський 
відділ, особовий склад/1930–1932 рр./172 спр.

435/ф. Р-381/Глухівська агенція кооперативного страхового управ-
ління при Всеукраїнській спілці кооперативів, м. Глухів Глухівського 
округу/листування про страхування кооперативних підприємств, грошові 
документи/1927–1928 рр./2 спр.

436/ф. Р-382/Холменський винокурний завод Чернігівського відділу 
Всеукраїнського спиртотресту, с. Холми Холменської волості сосницького 
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повіту Чернігівської губернії/листування про продаж спиртних продуктів, 
грошові документи і книги, листування про особовий склад/1919–1924 рр./
93 спр.

437/ф. Р-384/соснівське сільськогосподарське кооперативне това-
риство, с. соснівка соснівської сільради Конотопського району Конотоп-
ського округу/протоколи засідань правління, протоколи загальних зборів 
пайщиків, грошові документи, листування і договори про заготівлю зерно-
вих культур/1925–1935 рр./101 спр.

438/ф. Р-389/Рокитненське сільськогосподарське бурякове кооперати-
вно-виробниче товариство, с. Рокитне Жовтневого району Конотопського 
округу/Інструктивні розпорядження райбурякоспілки, звіти про роботу 
товариства, грошові документи/1927–1932 рр./40 спр.

439/ф.ф. Р-392, Р-397, Р-399, Р-402, Р-403, Р-407, Р-409, Р-412, Р-418, 
Р-420, Р-421, Р-422, Р-425, Р-428, Р-429, Р-430, Р-432, Р-434, Р-436, Р-437, 
Р-441, Р-442, Р-444, Р-445, Р-451, Р-457, Р-461, Р-462, Р-464, Р-465, Р-466, 
Р-471, Р-473, Р-474, Р-478, Р-480, Р-486, Р-487, Р-491, Р-495, Р-496, Р-499, 
Р-500, Р-502, Р-504, Р-506, Р-508, Р-509, Р-511, Р-513, Р-514, Р-515, Р-516, 
Р-517, Р-518, Р-520, Р-521, Р-524, Р-528, Р-529, Р-534, Р-535, Р-543, Р-544, 
Р-545, Р-546, Р-547, Р-548, Р-550, Р-551, Р-552, Р-553, Р-554, Р-555, Р-557, 
Р-560, Р-562, Р-563, Р-564, Р-567, Р-568, Р-569, Р-570, Р-571, Р-572, Р-573, 
Р-575, Р-578, Р-580, Р-587, Р-588, Р-589, Р-598, Р-601.

441/ф.ф. Р-22, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 58, 
61, 62, 64, 65, 76, 77, 78, 82, 86, 91, 94, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 
115, 120, 123, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 171, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 185. 186, 187, 188, 191, 192, 193, 
194, 195.

442/ф. Р-85/лебединська державна нотаріальна контора/29 спр.
443/ф. Р-86/сумська агенція цукротресту/17 спр.
444/ф. Р-90/лебединський повітовий земельний відділ/144 спр.
445/ф. Р-91/лебединський повітовий відділ народної освіти/197 спр.
446/ф.ф. Р-92/сумський раднаргосп/204 спр.
447/ф. Р-93/лебединський повітовий відділ народного господарства/

169 спр.
448/ф. Р-94/Фінінспектор 325-ї дільниці/149 спр.
449/ф. Р-95/Реєстраційне бюро сумського окружного земельного 

відділу/4939 спр.
450/ф. Р-96/Акцизне управління/2034 спр.
451/ф. Р-97/Іволжанський державний спиртзавод/9 спр.
452/ф. Р-99/Олешанський волвиконком/21 спр.
453/ф. Р-100/сумська повітова робітничо-селянська міліція/924 спр.
454/ф. Р-102/Управління 2-го району робітничо-селянської міліції, 

с. В[елика] сироватка/72 спр.
455/ф. Р-103/Управління 3-го району робітничо-селянської міліції, 

с. Юнаківка/59 спр.
456/ф. Р-104/Управління 4-го району робітничо-селянської міліції, 

с. Вири/53 спр.
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457/ф. Р-105/Управління 5-го району робітничо-селянської міліції, 
с. Річки/38 спр.

458/ф. Р-106/Управління 6-го району робітничо-селянської міліції, 
м. Білопілля/109 спр.

459/ф. Р-107/Управління 7-го району робітничо-селянської міліції, 
с. Вири/12 спр.

460/ф. Р-110/лебединська повітова робітничо-селянська міліція/
365 спр.

461/ф. Р-116/Управління 6-го району робітничо-селянської міліції, 
с. Вільшана/29 спр.

462/ф. Р-117/Управління 7-го району робітничо-селянської міліції, 
с. Боброве лебединського повіту/6 спр.

463/ф. Р-118/Управління 8-го району робітничо-селянської міліції, 
м. лебедин/4 спр.

464/ф. Р-121/лебединський відділ праці/211 спр.
465/ф. Р-122/Управління інспектора лісів лівобережної України/7 спр.
466/ф. Р-123/Бобровське лісництво/49 спр.
467/ф. Р-124/Тростянецьке районне лісництво/33 спр.
468/ф. Р-125/Миколаївське лісництво/67 спр.
469/ф. Р-126/Управління паливного комітету по Охтирському району/

58 спр.
470/ф. Р-127/сумський окружний КНс/155 спр.
471/ф. Р-129/сумська окружна спілка сільськогосподарського кре-

дитного товариства/829 спр.
472/ф. Р-130/Артіль з обмолоту зерна, с. Боброве/28 спр.
473/ф. Р-132/сумська окружна КВД/74 спр.
474/ф. Р-134/сумське окружне кредитне товариство “Відродження”/

58 спр.
475/ф. Р-135/Чернеччинське сільськогосподарське кредитне товари-

ство/92 спр.
476/ф. Р-136/Битицьке сільськогосподарське кредитне товариство/

76 спр.
477/ф. Р-138/сумська міжрайпродспілка/435 спр.
478/ф. Р-143/сумське товариство взаємного кредиту/115 спр.
479/ф. Р-145/Білопільська філія сумського ЦРК/29 спр.
480/ф. Р-148/сумська міжрайстанція з боротьби зі шкідниками 

сільського господарства/136 спр.
481/ф. Р-151/Хлібопекарня сумського ЦРК/16 спр.
482/ф. Р-154/лебединський торговельний колектив безробітних чле-

нів спілки радторгслужбовців/19 спр.
483/ф. Р-157/сумська агенція коопстраху/111 спр.
484/ф. Р-160/сумська окружна насіннева спілка/208 спр. 
485/ф. Р-162/Тростянецька база сумської окружної спілки споживчих 

товариств/75 спр.
486/ф. Р-163/Білопільська база сумської окружної спілки споживчих 

товариств/79 спр.
487/ф. Р-165/сумська окружна рада “Осовіахім”/181 спр.
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488/ф. Р-166/правління сумського окружного товариства “Друг 
дітей”/95 спр.

489/ф. Р-167/сумське окружне товариство Червоного Хреста/236 спр.
490/ф. Р-171/лебединський повітовий продком/102 спр.
491/ф. Р-172/Тернівське споживче товариство/18 спр.
492/ф. Р-173/сумське товариство споживачів “Многолавка”/45 спр.
493/ф. Р-175/сумський районний робітничий кооператив/43 спр.
494/ф. Р-176/сумська районна контора Укрсількоопцентру/141 спр.
495/ф. Р-177/Боромлянська кооперативна інвалідна артіль з вигото-

влення шкір/6 спр.
496/ф. Р-178/Нижньо-сироватське торговельне кооперативне това-

риство/7 спр.
497/ф. Р-181/Річанська кустарна кооперативна артіль з обробки 

шкіри/6 спр.
498/ф. Р-182/сумське споживче товариство “Будущность”/69 спр.
499/ф. Р-183/павлівське споживче товариство/24 спр.
500/ф. Р-184/Яструбинське споживче товариство/5 спр.
501/ф. Р-185/Білопільське споживче товариство/12 спр.
502/ф. Р-186/Роменський окружний суд/50 спр.
503/ф. Р-187/Висторопське споживче товариство/9 спр.
504/ф. Р-188/сумське 1-е товариство споживачів/7 спр.
505/ф. Р-209/пайове товариство “погрузка”, м. суми/63 спр.
506/ф. Р-214/сумський машинобудівний завод/3175 спр.
507/ф. Р-215/павлівський рафінадний завод/1670 спр.
508/ф. Р-216/В[елико]-Октябрський цукровий комбінат/694 спр.
509/ф. Р-217/стрілковський цукровий комбінат/126 спр.
510/ф. Р-218/Народний слідчий сумської окружної прокуратури/

378 спр.
511/ф. Р-220/сумсько-степанівський завод/482 спр.
512/ф. Р-222/Низівський цукровий завод/113 спр.
513/ф. Р-223/Кияницький цукровий завод/260 спр.
514/ф. Р-225/Мезенівський цукровий завод/1015 спр.
515/ф. Р-227/Гутянський цукровий завод/838 спр.
516/ф. Р-228/Чупахівський цукровий завод/986 спр.
517/ф. Р-230/Токарівський спиртзавод/142 спр.
518/ф. Р-231/сумське об’єднання цегляних заводів/326 спр.
519/ф. Р-233/завод “сільмаш”, м. суми/742 спр.
520/ф. Р-236/сумський спиртзавод/1512 спр.
521/ф. Р-244/Білопільське відділення хлібопродуктів/52 спр.
522/ф. Р-245/сумський пункт заготівлі хлібних та інших сільсько-

господарських продуктів/6 спр.
523/ф. Р-247/сумський міський селянський дім/6 спр.
524/ф. Р-249/сумська філія “Держвидат України”/110 спр.
525/ф. Р-252/сумська артіль “Швейпром”/4 спр.
526/ф. Р-254/Контора сумського пункту Укравтотресту/13 спр.
527/ф. Р-266/Редакція газети “плуг і молот”/239 спр.
528/ф. Р-267/Ощадна каса № 218/54 спр.
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529/ф. Р-269/сумське відділення Торгпромбанку/354 спр.
530/ф. Р-271/сумська філія Українбанку/440 спр.
531/ф. Р-272/Білопільська прибутково-видаткова каса/54 спр.
532/ф. Р-273/лебединська прибутково-видаткова каса/48 спр.
533/ф. Р-275/Ряснянська сільськогосподарська профшкола/14 спр.
534/ф. Р-277/сумська профтехшкола цукрової промисловості/64 спр.
535/ф. Р-279/сумська окружна профспілка будівельників/394 спр.
536/ф. Р-283/сумське повітове відділення профспілки гірників/

14 спр.
537/ф. Р-284/сумська окружна укоопспілка мисливців і рибалок/

228 спр.
538/ф. Р-285/сумський райком профспілки металістів/469 спр.
539/ф. Р-286/сумська профспілка радторгслужбовців/543 спр.
540/ф. Р-287/сумська окружна спілка робітників комунального 

господарства/198 спр.
541/ф. Р-288/сумська окружна рада профспілок/578 спр.
542/ф. Р-289/сумська окружна спілка шкіряників/137 спр.
543/ф. Р-291/сумська окружна спілка транспортників/190 спр.
544/ф. Р-291/сумська окружна спілка “Медсантруд”/579 спр.
545/ф. Р-292/Штепівський райком профспілки працівників землісу/

69 спр.
546/ф. Р-293/Ворожбянський райком профспілки працівників землісу/

101 спр.
547/ф. Р-294/Тростянецький райком профспілки працівників землісу/

139 спр.
548/ф. Р-295/Тернівський райпрофсекретаріат/35 спр.
549/ф. Р-296/Тернівський райком профспілки працівників землісу/

79 спр.
550/ф. Р-297/сумське товариство споживачів “Нова січ”/12 спр.
551/ф. Р-298/Контора Охтирської військової взуттєвої фабрики/

10 спр.
552/ф. Р-299/Боромлянський райком профспілки працівників землісу/

95 спр.
553/ф. Р-300/Контора 1-ї сумської взуттєвої фабрики/63 спр.
554/ф. Р-301/Краснопільський райпрофсекретаріат/4 спр.
555/ф. Р-302/Краснопільський райком профспілки працівників зем-

лісу/101 спр.
556/ф. Р-303/Вільшанський райком профспілки працівників землісу.
557/ф. Р-304/Вільшанський райпрофсекретаріат/11 спр.
558/ф. Р-307/сумське повітове відділення профспілки садоводів/

1 спр.
559/ф. Р-308/сумська окружна філія профспілки працівників землісу/

641 спр.
560/ф. Р-309/сумська шкірпосадочна майстерня/32 спр.
561/ф. Р-310/славгородський райком профспілки працівників землісу/

80 спр.
562/ф. Р-312/сумський райком профспілки працівників землісу/89 спр.
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563/ф. Р-313/Чупахівський райком профспілки працівників землісу/
48 спр.

564/ф. Р-316/Жовтневий райком профспілки працівників землісу/
12 спр.

565/ф. Р-337/сумська шорсидільна радянська майстерня/86 спр.
566/ф. Р-343/Взуттєва артіль “Допомога”/108 спр.
567/ф. Р-348/стрілківський цукровий завод/8 спр.
568/ф. Р-425/сумський завод “сільмаш № 2”/3 спр.
569/ф. Р-434/сумська біржа праці/115 спр.
570/ф. Р-459/Житлокооп 1-й/94 спр.
571/ф. Р-460/Житлокооп “Новий бит”/102 спр.
572/ф. Р-461/Житлокооп “Комунальник”/69 спр.
573/ф. Р-466/Житлокооп “Труд”/82 спр.
574/ф. Р-467/Житлокооп “Майський”/53 спр.
575/ф. Р-469/Житлоорендкооператив “Трудове життя”/3 спр.
576/ф. Р-470/Житлоорендкооператив “зоря”/2 спр.
577/ф. Р-471/Житлоорендкооператив “Цукровик”/12 спр.
578/ф. Р-472/Житлоорендкооператив “Вал”/2 спр.
579/ф. Р-473/Житлоорендкооператив “Колективна праця”/3 спр.
580/ф. Р-474/Житлоорендкооператив “Жвавий”/3 спр.
581/ф. Р-475/Житлоорендкооператив “связь”/4 спр.
582/ф. Р-476/Житлоорендкооператив “стрілка”/4 спр.
583/ф. Р-477/Житлоорендкооператив “Улей”/16 спр.
584/ф. Р-478/Житлоорендкооператив “Будівельник”/6 спр.
585/ф. Р-479/Житлоорендкооператив “Металіст”/6 спр.
586/ф. Р-480/Житлоорендкооператив № 26/5 спр.
587/ф. Р-481/Житлоорендкооператив “Нове місце”/7 спр.
588/ф. Р-482/Житлоорендкооператив № 3649/4 спр.
589/ф. Р-483/Житлоорендкооператив “зірка”/16 спр.
590/ф. Р-487/Житлокооп “Кустарь”/11 спр.
591/ф. Р-490/Житлокооп “слідуючий”/5 спр.
592/ф. Р-494/Житлокооп “Граніт”/5 спр.
593/ф. Р-495/Житлокооп “петрівська площа”/9 спр.
594/ф. Р-496/Житлокооп “В единении сила”/13 спр.
595/ф. Р-497/Житлокооп “Чесна праця”/3 спр.
596/ф. Р-498/Житлокооп “Нова громада”/10 спр.
597/ф. Р-502/Житлокооп “согласия”/24 спр.
598/ф. Р-510/Місцевий комітет вантажників ст. суми, м. суми/39 спр.
599/ф. Р-511/Комунальна служба лебединського повіту, земельний 

відділ/17 спр.
600/ф. Р-512/Місцевий комітет вантажників, ст. Краснопілля/19 спр.
601/ф. Р-513/Місцевий комітет вантажників, ст. Вири/8 спр.
602/ф. Р-514 /пришибська сільрада/282 спр.
603/ф. Р-515/М[ало]-Чернеччинська сільрада/102 спр.
604/ф. Р-516/степанівська сільрада/37 спр.
605/ф. Р-517/В[елико]-Вільмівська сільрада/89 спр.
606/ф. Р-518/Токарівська сільрада/89 спр.
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607/ф. Р-519/Мар’ївська сільрада/143 спр.
608/ф. Р-521/піщанська сільрада/168 спр.
609/ф. Р-522/Грицаківська сільрада/199 спр.
610/ф. Р-523/Головашівська сільрада/395 спр.
611/ф. Р-526/Н[ово]-Михайлівська сільрада/193 спр.
612/ф. Р-527/Терешківська сільрада/45 спр.
613/ф. Р-528/Басівська сільрада/174 спр.
614/ф. Р-529/старосільська сільрада/94 спр.
615/ф. Р-530/Буймерська сільрада/114 спр.
616/ф. Р-531/Хотінський волвиконком/153 спр.
617/ф. Р-552/Куянівський волосний суд/3 спр.
618/ф. Р-553/сироватський волосний суд/2 спр.
619/ф. Р-554/Чупахівський райКВН/2 спр.
620/ф. Р-563/Народний суд 4-го поділу, с. Тростянець.
621/ф. Р-564/Народний суд 9-го поділу сумського повіту, с. В[елика] 

сироватка.
622/ф. Р-565/Народний суд 10-го поділу, с. Чупахівка/1559 спр.
623/ф. Р-567/слідчий 7-го поділу сумського округу, м. лебедин/

1 спр.
624/ф. Р-568/Об’єднана камера судових виконавців, м.  суми/18 спр.
625/ф. Р-569/Народний слідчий 3-го поділу, с. Чупахівка/6 спр.
626/ф. Р-574/сумське окружне управління лісами/137 спр.
627/ф. Р-576/Охтирський упродком/108 спр.
628/ф. Р-578/Краснопільське лісництво/180 спр.
629/ф. Р-580/Губернський лісний ревізор/1 спр.
630/ф. Р-581/сумська повітова каса держстраху/37 спр.
631/ф. Р-582/Чупахівський волвиконком/2 спр.
632/ф. Р-584/сумська повітова РсІ/128 спр.
633/ф. Р-585/сумський повітовий собес/487 спр.
634/ф. Р-587/сумський повітовий виконком.
635/ф. Р-588/сумський повітовий відділ народної освіти/68 спр.
636/ф. Р-589/Управління сумської повітової міліції.
637/ф. Р-590/сумський повітовий земельний відділ/119 спр.
638/ф. Р-591/сумське повітове фінансове управління.
639/ф. Р-594/степанівський волвиконком/149 спр.
640/ф. Р-595/Управління профспілки будівельників.
641/ф. Р-596/Управління профспілки “Нарпит”.
642/ф. Р-597/сумська повітова профспілка цукровиків/554 спр.
643/ф. Р-598/сумська повітова профспілка шкіряників.
644/ф. Р-599/сумська повітова профспілка транспортників.
645/ф. Р-600/сумська повітова профспілка ВРзл/43 спр.
646/ф. Р-601/сумський повітовий відділ праці/410 спр.
647/ф. Р-602/сумська повітова профспілка комунальних працівників.
648/ф. Р-603/сумський окрплан/417 спр.
649/ф. Р-604/Комендатура з охорони Низівського цукрового заводу/

1 спр.
650/ф. Р-605/Комендатура з охорони М[ало]-Висторопського цукро-

вого заводу.
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651/ф. Р-606/Комендатура з охорони Кияницького цукрового заводу.
652/ф. Р-607/Комендатура з охорони Грязнянського цукрового заводу.
653/ф. Р-608/Комендатура з охорони Тернавського цукрового заводу.
654/ф. Р-609/Комендатура з охорони Тростянецького цукрового заводу.
655/ф. Р-610/Комендатура з охорони Червонозоряного цукрового за-

воду, м. суми/17 спр.
656/ф. Р-611/пристав 2-ї дільниці лебединського повіту/1 спр.
657/ф. Р-614/1-й окремий батальйон трудармії.
658/ф. Р-615/2-й окремий батальйон трудармії.
659/ф. Р-616/7-й окремий батальйон трудармії.
660/ф. Р-618/степанівська районна КВД/5 спр.
661/ф. Р-620/Боромлянський волосний КНс/16 спр.
662/ф. Р-621/Колектив безробітних радторгслужбовців лозоплетіння/

34 спр.
663/ф. Р-624/Центральна молочарня, м. суми/9 спр.
664/ф. Р-626/сумська контора ДВОУ/72 спр.
665/ф. Р-632/сумська райспоживспілка.
666/ф. Р-633/Районний уповноваженний профспілки “Медсантруд”, 

с. славгород/37 спр.
667/ф. Р-634/суджанський повітвиконком.
668/ф. Р-637/Межиріцьке поштове відділення.
669/ф. Р-640/Мирнянська економія.
670/ф. Р-656/Миропільська лісодільниця/104 спр.
671/ф. Р-658/Особливий нарслідчий, м. суми/4 спр.
672/ф. Р-659/Конотопська окружна юридична консультація/36 спр.
673/ф. Р-661/Білопільська районна юридична консультація/8 спр.
674/ф. Р-662/Річанська районна юридична консультація/7 спр.
675/ф. Р-666/Конотопський окружний суд/143 спр.
676/ф. Р-668/Улянівське поштово-телеграфне відділення/35 спр.
677/ф. Р-672/М[ало]-Ворожбянське поштово-телеграфне відділення/

118 спр.
678/ф. Р-673/Вирівське поштово-телеграфне відділення/6 спр.
679/ф. Р-675/стрільчанське сільськогосподарське бурякове товари-

ство/11 спр.
680/ф. Р-676/пришибо-Басівське сільськогосподарське бурякове то-

вариство/6 спр.
681/ф. Р-677/Шпилівське сільськогосподарське бурякове товариство/

50 спр.
682/ф. Р-678/степанівське сільськогосподарське бурякове товарис-

тво/16 спр.
683/ф. Р-680/сумське скотарське товариство/22 спр.
684/ф. Р-686/Успенське лісництво/78 спр.
685/ф. Р-688/сумська артіль з виробництва фарб/7 спр.
686/ф. Р-690
687/ф. Р-691
688/ф. Р-692
689/ф. Р-694/Боромлянський волвиконком/98 спр.
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690/ф. Р-695/Боромлянський райвиконком/538 спр.
691/ф. Р-698/Шкіряний завод К-пашкова/4 спр.
692/ф. Р-700/сумська районна судземкомісія/514 спр.
693/ф. Р-727/Басівський шкіряний завод/53 спр.
694/ф. Р-728/Кустпром/67 спр.
695/ф. Р-729/сумська промкредитспілка/100 спр.
696/ф. Р-730/Відділ робітничого постачання/31 спр.
697/ф. Р-732/Об’єднаний групком ВРзл/13 спр.
698/ф. Р-733/Боромлянський райпрофсекретаріат/13 спр.
699/ф. Р-734/сумська міжрайонна страхова каса/96 спр.
700/ф. Р-736/Боромлянське споживче товариство/38 спр.
701/ф. Р-739/Охтирський склад для зберігання шкір/8 спр.
702/ф. Р-740/самотоївський шкіряний завод № 14/22 спр.
703/ф. Р-741/сумська контора торфорозробок/212 спр.
704/ф. Р-746/сумський окружний суд/7859 спр.
705/ф. Р-749/степанівський рай КНс/листування, звіти/1925–1927 рр./

25 спр.
706/ф. Р-751/Управління міліції 9-го району сумського повіту/Реєстри, 

телефонограми/1921 р./3 спр.
707/ф. Р-756
708/ф. Р-757/сумська міська лікарняна каса/1919 р./1 спр.
709/ф.Р-758/сумський плодокущ/1930–1931 рр./22 спр.
710/ф.Р-760/Білопільська крупорушка/Бухгалтерія, листування/1923 р./

30 спр.
711/ф. Р-761/Буймерівський  волосний КНс/Бухгалтерія, листування/

1920–1923 рр./4 спр.
712/ф. Р-762/Корюківський цукровий завод/Інвентар/1921 р./3 спр.
713/ф. Р-764/Велико-Бобрицький комбінат металооб’єднання/1923–

1924 рр./4 спр.
714/ф. Р-765/лебединський повітовий фінвідділ/звіти/71 спр.
715/ф. Р-772/сумська сільськогосподарська спілка кооперативних то-

вариств.
716/ф. Р-773/степанівська райсуд земкомісія/листування, судові 

справи/1923–1927 рр./336 спр.
717/ф. Р-774/сумський окружний кооперкзм/протоколи, статути, ли-

стування/1925–1929 рр./565 спр.
718/ф. Р-777/сумська релігійна община/статут, списки/1928 р./1 спр.
719/ф. Р-778/сумська повітова рада профспілок/плани, звіти, про-

токоли/1919–1922 рр./155 спр.
720/ф. Р-779/сумська повітова рада профспілки працівників освіти/

плани, звіти, протоколи/1919–1923 рр./42 спр.
721/ф. Р-785/сумська повітова спілка мисливців та рибалок/1921–

1923 рр.
722/ф. Р-794/сумське окружне товариство “Долой неграмотность”/

протоколи, доповіді/1926–1928 рр./39 спр.
723/ф. Р-795/Харківський губернський суд/Цивільна справа/1922 р./

1 спр.
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724/ф. Р-796/Управління радлісгоспу/статистика/1930–1934 рр./591 спр.
725/ф. Р-797/Тростянецький комбінат цукрового тресту/1917–1919 рр./

54 спр.
726/ф. Р-798/судовий слідчий 1-го поділу сумського повіту/117 спр.
727/ф. Р-799/Улянівська партизанська комісія/справи колишніх пар-

тизан і червоноармійців/1929–1930 рр./108 спр.
728/ф. Р-800/сумська окружна комісія нацменшин/1926–1929 рр./6 спр.
729/ф. Р-801/Товариство ОзЕТ/Облік членів/3 спр.
730/ф. Р-803/1-й Варшавський військовий госпіталь, м. суми/списки 

на зарплату/1920 р./1 спр.
731/ф. Р-815/сумська артіль з виробництва клею/протоколи, бухгал-

терія/1925 р./4 спр.
732/ф. Р-817/Тернівський волосний виконком/1922–1923 рр./1 спр.
733/ф. Р-819/В[елика]-сироватська артіль з обробки шкіри/1925-

1926 рр./3 спр.
734/ф. Р-820
735/ф. Р-821/сільгоспартіль “Демченко”/Табелі, наряди/1930 р./158 спр.
736/ф. Р-822/сільгоспартіль “13 лет РККА”, с. Ганнівка/списки, табелі/

1931 р./4 спр.
737/ф. Р-823/сільгоспартіль “Індустрія”, с. Токарі/списки, табелі/1930–

1932 рр./174 спр.
738/ф. Р-824/сільгоспартіль “Куйбишева”/списки, табелі/1930–1932 рр./

47 спр.
739/ф. Р-825/сільгоспартіль “Комунар” с. Баси/списки, табелі/1931–

1932 рр./37 спр.
740/ф. Р-826/Шпилівська сільрада/справи податкові, земельні, листу-

вання/1923–1927 рр./221 спр.
741/ф. Р-827/Косівщинська сільрада/1931–1932 рр./59 спр.
742/ф. Р-830/сумський міський комунгосп/Відділи: технічний, буді-

вельний/1919–1929 рр./549 спр.
743/ф. Р-831/Тернівський волвиконком/земельний відділ/1922 р./

61 спр.
744/ф. Р-832/сумська промспілка “Торфсекція”/1931–1934 рр./716 спр.
745/ф. Р-833/сумська партизанська комісія/справи партизанів, про-

токоли/1929–1935 рр./307 спр.
746/ф. Р-835/сумпромбанк/протоколи, бухгалтерія/1932–1935 рр./30 спр.
747/ф. Р-836/сумська міська рада профспілок/1931–1937 рр./530 спр.
748/ф. Р-838/сумська контора рибтресту/листування, плани, статис-

тика/1932–1935 рр./107 спр.
749/ф. Р-839/сумська міжрайпартшкола/справи курсантів, звіти, 

бухгалтерія/1931–1935 рр./1014 спр.
750/ф. Р-840/Ворожбянське товариство споживачів/1920–1922 рр./

4 спр.
751/ф. Р-842/Будянське волправління/Окладна книга/1919 р./1 спр.
752/ф. Р-843/сумський магазин інпостачання/1932–1933 рр./21 спр.
753/ф. Р-844/Народний суд 17-го поділу, м. суми/Кримінальні, циві-

льні справи/1924–1929 рр./4037 спр.
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754/ф. Р-845/сумський райкомітет профспілки “Робос”/листування, 
протоколи, договори/1931–1933 рр./151 спр.

755/ф. Р-846/Жилкамера нарсуду, м. суми/1926–1928 рр./1189 спр.
756/ф. Р-847/Криничанський волвиконком/Відділи: загальний, подат-

ковий, земельний/1921–1923 рр./20 спр.
757/ф. Р-848/Могрицька сільрада/1922–1923 рр./7 спр.
758/ф. Р-849/Гонторівський волвиконком/Відділи: загальний, земель-

ний, податковий/1922–1923 рр./69 спр.
759/ф. Р-851/Юнаківський волвиконком/Відділи: загальний, подат-

ковий/1920–1922 рр./47 спр.
760/ф. Р-852/Юнаківський райвиконком/Відділи: земельний, загаль-

ний, податковий/1923–1927 рр./178 спр.
761/ф. Р-853/Миропільський волвиконком/Відділи: земельний, зага-

льний, податковий/1921–1927 рр./253 спр.
762/ф. Р-854/сільгоспартіль ім. леніна, с. Грицаківка/списки, звіт/1930–

1932 рр./60 спр.
763/ф. Р-855/Юнаківський районний КНс/14 спр.
764/ф. Р-856/сільгоспартіль ім. Фрунзе, с. В[елика] Чернеччина/спи-

ски членів, протоколи/1930–1932 рр./88 спр.
765/ф. Р-857/Об’єднана камера народного суду м. суми/Кримінальні, 

цивільні справи/1929–1932 рр./12366 спр.
766/ф. Р-858/Начальник 12-ї будівельної дільниці дорбуду/листу-

вання, звіти/1931 р./7 спр.
767/ф. Р-859/лубенська дорбудно-будівельна дільниця/листування, 

звіти/1931–1932 рр./39 спр.
768/ф. Р-860/Виконавець дорожно-будівельних робіт 4-ї дільниці/

листування, звіти/1930 р./10 спр.
769/ф. Р-862/Контора з будівництва залізобетонного мосту, м. су-

ми/1929–1930 рр./40 спр.
770/ф. Р-863/Виконавець дорожно-будівельних робіт 10-ї дільниці/

1932 р./5 спр.
771/ф. Р-864/сумський окружний дорожний відділ/1926–1929 рр./

140 спр.
772/ф. Р-867/сумське земельне товариство/1929–1930 рр./27 спр.
773/ф. Р-868/сільгоспартіль “паризька Комуна”/1930–1932 рр./65 спр.
774/ф. Р-872/Миропільська партизанська комісія/справи парти-

зан/1928–1935 рр./332 спр.
775/ф. Р-873/сумський склад яєць/листування, договори/1934 р./25 спр.
776/ф. Р-875/сумський міжрайонний комітет Червоного Хреста/

списки, протоколи/1931–1935 рр./432 спр.
777/ф. Р-878/сумська районна прокуратура/слідчі справи/1932–

1933 рр./1046 спр.
778/ф. Р-879/сумський державний будівельний контроль/проекти, 

плани, креслення/1925–1934 рр./820 спр.
779/ф. Р-880/Ворожбянський райвиконком/Відділи: загальний, земе-

льний, податковий/1923–1931 рр./279 спр.
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780/ф. Р-882/сільська КВД/листування, звіти/1926–1930 рр./26 спр.
781/ф. Р-883/Михайлівський райвиконком/Відділи: фінансовий, зага-

льний, податковий/1923–1925 рр./97 спр.
782/ф. Р-886/Гудимівська сільрада/листування, плани, звіти/1923–

1932 рр./94 спр.
783/ф. Р-889/Червленівська сільрада/листування, плани, звіти/1924–

1930 рр./134 спр.
784/ф. Р-894/сільгоспартіль “Вперед”, м. лебедин/протоколи, бух-

галтерія/1929–1932 рр./128 спр.
785/ф. Р-895/лебединська промартіль інвалідів “Єднання”/протоколи, 

списки, бухгалтерія/1924–1936 рр./346 спр.
786/ф. Р-897/лебединська районна робітничо-селянська інспек-

ція/1929–1930 рр./99 спр.
787/ф. Р-900/сільгоспартіль ім. Ворошилова, хут. Горки/Табелі, спи-

ски/1930–1932 рр./37 спр.
788/ф. Р-902/Бишкінський волвиконком/Районний секретаріат/1920–

1922 рр./17 спр.
789/ф. Р-904/Рябушинський волвиконком/Районний секретаріат/1919–

1923 рр./20 спр.
790/ф. Р-910/сільгоспартіль “Червоний день”/списки, звітність/1931–

1933 рр./53 спр.
791/ф. Р-912/Боровеньківський волвиконком/секретаріат, земвідділ, 

військовий стіл/1921–1923 рр./51 спр.
792/ф. Р-915/Михайлівський волосний КНс/листування, звітність/

1920–1922 рр./6 спр.
793/ф. Р-917/Михайлівська сільська КВД/ листування, звітність/1923–

1925 рр./8 спр.
794/ф. Р-919/Влезьківська сільрада/листування, звітність/1924–1932 рр./

101 спр.
795/ф. Р-920/Михайлівський сільський  КНс/листування, звітність/

1922–1931 рр./33 спр.
796/ф. Р-921/Червленівська сільська КВД/листування, звітність/1924–

1930 рр./19 спр.
797/ф. Р-923/лебединський районний  КНс/листування, звітність/1923–

1931 рр./19 спр.
798/ф. Р-932/лебединська кооперативна артіль інвалідів “змагання”/

1932–1934 рр./19 спр.
799/ф. Р-933/лебединське кооперативне водне товариство/1924–

1929 рр./22 спр.
800/ф. Р-934/Жовтневий райвиконком/Відділи: земельний, соцзабез-

печення, охорони здоров’я/1925–1931 рр./142 спр.
801/ф. Р-935/славгородський райвиконком/Відділи: земельний, соц-

забезпечення, охорони здоров’я/1924–1927 рр./50 спр.
802/ф. Р-936/Краснопільський райвиконком/Відділи: земельний, соц-

забезпечення, охорони здоров’я/1923–1935 рр./357 спр.
803/ф. Р-937/лебединська поштово-телеграфна контора/Рух пошти/

1918 р./73 спр.
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804/ф. Р-940/Олешанська поштово-телеграфна контора/Рух пошти/ 
1918–1921 рр./2 спр.

805/ф. Р-941/лебединський повітовий відділ профспілки зв’язку/
1920 р./5 спр.

806/ф. Р-942/Мезенівський сільський КНс/1924–1928 рр./8 спр.
807/ф. Р-953/Краснопільський районний суд. земельна комісія/судові 

земельні справи/1926–1930 рр./123 спр.
808/ф. Р-954/покровська сільрада/1925–1931 рр./15 спр.
809/ф. Р-955/Малобобрицька сільрада/1929–1933 рр./47 спр.
810/ф. Р-956/Чернечанська сільрада/1924–1931 рр./46 спр.
811/ф. Р-957/Новодмитрівська сільрада/1924–1931 рр./36 спр.
812/ф. Р-958/сільгосподарська артіль “Жовтень”, с. Н[ово]-сироватка/

протоколи, бухгалтерія/1926–1932 рр./72 спр.
813/ф. Р-959/залізняцька сільрада/1928–1931 рр./34 спр.
814/ф. Р-960/Жовтневий районний суд. земельна комісія/судові зе-

мельні справи/1927–1929 рр./64 спр.
815/ф. Р-961/Ясенівська сільрада/1923–1932 рр./37 спр.
816/ф. Р-962/старший слідчий сумського окружного суду/судово-

слідче листування/1925–1930 рр./42 спр.
817/ф. Р-963/Боромлянський районний суд. земельна комісія/судово-

слідче листування/1923–1929 рр./21 спр.
818/ф. Р-964/Краснопільська районна міліція/1927–1931 рр./13 спр.
819/ф. Р-965/Боромлянський райагент держстраху/звіти/1928–1930 рр./

13 спр.
820/ф. Р-966/Бронцівська сільрада/1923–1925 рр./13 спр.
821/ф. Р-969/Боромлянська районна КВД/1923–1927 рр./17 спр.
822/ф. Р-971/Угроїдська сільрада/протоколи, звітність/1924–1930 рр./

13 спр.
823/ф. Р-972/славгородський районний КНс/протоколи, звіт-

ність/1925–1931 рр./13 спр.
824/ф. Р-974/Миропільська судова земельна комісія/657 спр.
825/ф. Р-979/сільськогосподарська артіль “плуг і молот”/1931 р./25 спр.
826/ф. Р-980/сільськогосподарська артіль “серп”/1930–1932 рр./31 спр.
827/ф. Р-981/сільгоспартіль ім. першого травня/1930–1932 рр./61 спр.
828/ф. Р-982/сільськогосподарська комуна ім. леніна, с. Рясне/1924–

1934 рр./58 спр.
829/ф. Р-984/Жовтневий районний КНс/1927–1931 рр./37 спр.
830/ф. Р-985/сільськогосподарська артіль “Червона зірка”/1931 р./

24 спр.
831/ф. Р-986/Особлива сесія сумського нарсуду/1921–1929 рр./1004 спр.
832/ф. Р-987/Особлива сесія лебединського нарсуду/1921–1923 рр./

168 спр.
833/ф. Р-988/продовольча сесія нарсуду, м. суми/1922 р./25 спр.
834/ф. Р-989/Нарсуд 15-го поділу, с. Краснопілля/1923–1929 рр./

6614 спр.
835/ф. Р-990/Нарсуд 20-го поділу с. славгород/1925–1927 рр./916 спр.
836/ф. Р-991/Нарсуд 16-го поділу/судові справи.
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837/ф. Р-992/Нарсуд 111-го поділу с. Н[ово]-сироватка/1924–1929 рр./
4659 спр.

838/ф. Р-995/Комслуж ВРзл при сумському земельному управ-
лінні/1924–1930 рр./23 спр.

839/ф. Р-996/пришибсько-Басівський робочком ВРзл/1926–1928 рр./
5 спр.

840/ф. Р-998/сумський сільський робітком ВРзл/1926–1930 рр./
23 спр.

841/ф. Р-999/сумський сільський робітком ВРзл при товаристві 
насінневодів/1926–1927 рр./3 спр.

842/ф. Р-1000/Групком ВРзл при сумській окружній буряко-
спілці/1927–1928 рр./18 спр.

843/ф. Р-1001/Тростянецька сільрада/протоколи/1920 р./3 спр.
844/ф. Р-1002/Тростянецький волосний КНс/1920–1922 рр./10 спр.
845/ф. Р-1004/Тростянецька волосна РсІ/скарги/1921 р./6 спр.
846/ф. Р-1007/Тростянецька районна КВД/1924–1927 рр./74 спр.
847/ф. Р-1008/Тростянецький районний агент держстраху/звіти, спи-

ски/1923–1928 рр./105 спр.
848/ф. Р-1009/Особливий народний слідчий сумського ревтрибу-

налу/1920–1923 рр./6 спр.
849/ф. Р-1010/Гадяцька база споживчого товариства.
850/ф. Р-1013/Шпилівське насінневе господарство.
851/ф. Р-1019/сільськогосподарська артіль “Червоний степ”/Табелі, 

наряди/27 спр.
852/ф. Р-1021/сільськогосподарська артіль ім.  3-го вирішального 

року п’ятирічки/1931–1932 рр./59 спр.
853/ф. Р-1022/сільськогосподарська артіль “промінь соціалізму”, 

с. Мар’ївка/1930–1932 рр./38 спр.
854/ф. Р-1023/Комендатура з охорони степанівського цукрозаводу.
855/ф. Р-1024/Комендатура з охорони Куянівського цукрозаводу.
856/ф. Р-1025/Новомихайлівський сільський КНс/протоколи/4 спр.
857/ф. Р-1026/Виконавче бюро військового кооперативу, м. лебедин/

звітність/1919–1920 рр./25 спр.
858/ф. Р-1027/сумський кооператив товариства “Цукровик”.
859/ф. Р-1028/сумська районна КВД.
860/ф. Р-1029/Бобрицьке лісництво.
861/ф. Р-1030/сумський міський продовольчий комітет/2 спр.
862/ф. Р-1037/сумський райком профспілки радторгслужбовців/ли-

стування, звіти, акти/1923–1930 рр./97 спр.
863/ф. Р-1038/степанівський райком профспілки радторгслужбов-

ців/1924–1927 рр./17 спр.
864/ф. Р-1039/Групком 1-ї профспілки радторгслужбовців/листу-

вання, звіти, акти/1927–1929 рр./3 спр.
865/ф. Р-1040/Місцевком профспілки радторгслужбовців сумпром-

банку/листування, звіти, акти/1925–1927 рр./9 спр.
866/ф. Р-1047/Місцевком при окрвиконкомі/1923–1930 рр./71 спр.
867/ф. Р-1048/Комітет профспілки при акціонерному торговельному 

товаристві/1922–1924 рр./4 спр.
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868/ф. Р-1049/Місцевком профспілки при комборотьбезі/1927–1929 рр./
3 спр.

869/ф. Р-1051/профуповноважений сумського кустпрому/листу-
вання, протоколи, плани/1923–1924 рр./14 спр.

870/ф. Р-1053/сумський технологічний технікум/плани, справи сту-
дентів/1929–1933 рр./417 спр.

871/ф. Р-1054/сумська школа дорожньо-будівельного учнівства/лис-
тування, протоколи, плани/1930–1932 рр./107 спр.

872/ф. Р-1055/сумська індустріально-технічна профшкола/листу-
вання, протоколи, плани/1928–1931 рр./17 спр.

873/ф. Р-1056/сумський технікум дорожнього будівництва/листу-
вання, протоколи, плани/1930–1933 рр./106 спр.

874/ф. Р-1058/сумський зоотехнікум/Накази, табелі/1923–1933 рр./
37 спр.

875/ф. Р-1059/1-й сумський колектив кравців/1925–1926 рр./9 спр.
876/ф.Р-1060/сумський вапняний завод/Табелі, накази/1928–1929 рр./

33 спр.
877/ф. Р-1061/сумський колектив з виготовлення фруктових напоїв/

1927 р./13 спр.
878/ф. Р-1062/сумський комітет безробітних/1925–1929 рр./17 спр.
879/ф. Р-1063/Комслужбовців лебединського повіту. Комітет праці/

протоколи/1921 р./10 спр.
880/ф. Р-1064/Комслужбовців сумського повіту/протоколи/1921–

1922 рр./8 спр.
881/ф. Р-1066/протопопівське сільськогосподарське господарство 

“селянський інтернаціонал”/листування, звіти/1920–1925 рр./16 спр.
882/ф. Р-1068/лебединський фінансово-податковий осередок/листу-

вання, звіти/1923 р./14 спр.
883/ф. Р-1069/Будильське сільськогосподарське кредитне товариство/

листування, звіти/1922–1930 рр./52 спр.
884/ф. Р-1070/Угроїдське сільськогосподарське кредитне товариство/

листування, звіти/1925–1929 рр./33 спр.
885/ф. Р-1071/Кам’янське сільськогосподарське кредитне товариство/

листування, звіти/1924–1929 рр./30 спр.
886/ф. Р-1072/Рябушкинське сільськогосподарське кредитне товари-

ство/листування, звіти/1925–1930 рр./23 спр.
887/ф. Р-1073/Ворожбянське сільськогосподарське кредитне товари-

ство/листування, звіти/1918–1928 рр./44 спр.
888/ф. Р-1074/соз. ім. Шевченка, с. Гребениківка/листування, звіти/

1929–1931 рр./112 спр.
889/ф. Р-1075/соз. “Червоний степ”, с. Краснопілля/листування, зві-

ти/1930–1933 рр./46 спр.
890/ф. Р-1076/славгородське сільськогосподарське кредитне това-

риство/листування, звіти/1923–1930 рр./28 спр.
891/ф. Р-1077/пушкарівське сільськогосподарське кредитне товари-

ство/листування, протоколи, договори/1925–1926 рр./66 спр.
892/ф. Р-1078/лебединська районна заготівельна контора/Договори, 

акти, бухгалтерія/1930–1932 рр./22 спр.
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893/ф. Р-1079/В[елике]-Висторопське сільськогосподарське креди-
тне товариство/листування, протоколи, договори/1927–1931 рр./17 спр.

894/ф. Р-1080/Краснопільське сільськогосподарське кредитне това-
риство/листування, протоколи, договори/1924–1930 рр./48 спр.

895/ф. Р-1081/лебединська районна бурякоспілка/Договори, акти, 
бухгалтерія/1927–1931 рр./60 спр.

896/ф. Р-1088/Державний історичний архів/1932–1936 рр./195 спр.
897/ф. Р-1090/профуповноважений медсанпраці при 2-й поліклініці, 

м. суми/1926–1927 рр./4 спр.
898/ф. Р-1091/санітарний лікар Миропільського району/1929 р./

5 спр.
899/ф. Р-1093/Агент держстраху лебединського району/листування, 

звіти/1922–1929 рр./267 спр.
900/ф. Р-1094/В[елике]-сироватське сільськогосподарське кредитне 

товариство/листування, звіти/1924–1929 рр./22 спр.
901/ф. Р-1095/Ново-сироватське сільськогосподарське кредитне то-

вариство/листування, звіти/1924–1934 рр./25 спр.
902/ф. Р-1096/сільськогосподарська артіль “серп і молот”, с. стрі-

лиця/Акти/1931 р./1 спр.
903/ф. Р-1097/лебединський дитячий будинок/списки дітей/1923–

1927 рр./40 спр.
904/ф. Р-1098/сільськогосподарська артіль ім. Комінтерна/1931–

1935 рр./33 спр.
905/ф. Р-1099/сільськогосподарська артіль “Червоний партизан”/1931–

1932 рр./7 спр.
906/ф. Р-1100/сільськогосподарська артіль “Жовтневий схід”/1929–

1933 рр./38 спр.
907/ф. Р-1103/сільськогосподарська артіль ім. Турченко, с. Красно-

пілля/протоколи, звіти/1930–1932 рр./20 спр.
908/ф. Р-1104/профуповноважений профспілки ВРзл В[елико]-

Бобрицького під лісництва/протоколи/1925–1926 рр./1 спр.
909/ф. Р-1105/Робітком Угроїдського цукрорадгоспу/протоколи/1930 р./

1 спр.
910/ф. Р-1106/Робітком цукрорадгоспу, с. Баси/протоколи/1928 р./1 спр.
911/ф. Р-1107/Робітком  цукрорадгоспу, с. Шпилівка/протоколи/1927–

1930 рр./3 спр.
912/ф. Р-1109/Робітком цукрорадгоспу, с. Ворожба/протоколи/1928–

1929 рр./1 спр.
913/ф. Р-1110/Осередок МОДР, с. Успенка/звіти/1925 р./3 спр.
914/ф. Р-1111/КВД робіткому агробази ім. Тімірязєва/звіти/1929 р./

1 спр.
915/ф. Р-1112/Робітком профспілки ВРзл, с. Угроїди/прото-

коли/1922–1923 рр./1 спр.
916/ф. Р-1113/КВД робіткому лебединського лісництва/протоколи, 

звіти/1928–1929 рр./4 спр.
917/ф. Р-1114/Місцевком сумського окружного здороввідділу/про-

токоли, звіти/1927–1929 рр./4 спр.
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918/ф. Р-1115/Робітком ВРзл при лебединському лісництві/прото-
коли, звіти/1927–1929 рр./16 спр.

919/ф. Р-1116/Робітком ВРзл при Краснопільському лісництві/
листування, звіти/1923–1930 рр./39 спр.

920/ф. Р-1117/Робітком при агробазі ім. Тімірязєва/1924–1929 рр./
33 спр.

921/ф. Р-1118/Робіткомслуж при Успенському лісництві/звіти/
1923 р./1 спр.

922/ф. Р-1121/сільськогосподарська артіль “перемога”, с. Косів-
щина/протоколи, звіти/1930 р./7 спр.

923/ф. Р-1123/сільськогосподарська артіль “12-річчя Жовтня”, 
м. суми/протоколи, касові документи/1930–1932 рр./25 спр.

924/ф. Р-1124/сільськогосподарська артіль “Червоний незаможник”, 
с. Баси/1932 р./23 спр.

925/ф. Р-1126/сільськогосподарська артіль “Червоний стяг”, с. Гре-
бениківка/10 спр.

926/ф. Р-1127/сільськогосподарська артіль “13 років РсЧА”/1931–
1932 рр./28 спр.

927/ф. Р-1130/лебединський місцевий комітет Червоного Хреста/
протоколи/1923–1933 рр.

928/ф. Р-1131/лебединський повітовий комітет допомоги голоду-
ючим/протоколи, списки/1921–1923 рр./19 спр.

929/ф. Р-1132/лебединське повітове бюро профспілки/протоколи, 
списки/1921–1922 рр./20 спр.

930/ф. Р-1133/сільськогосподарська артіль ім. Комінтерна, с. Видні-
вка/протоколи, списки/1930–1932 рр./12 спр.

931/ф. Р-1134/сільськогосподарська артіль ім. саєнко, с. Низи/прото-
коли, списки/1931–1932 рр./16 спр.

932/ф. Р-1135/сільськогосподарська артіль ім. 5-річчя 4 року [так в 
документі], с. Рясне/протоколи, списки/1931 р./7 спр.

933/ф. Р-1136/сільськогосподарська артіль ім. Ворошилова/прото-
коли, списки/1931 р./19 спр.

934/ф. Р-1137/сільськогосподарська артіль “Ударник”, с. Мезенівка/
протоколи, списки/1931 р./15 спр.

935/ф. Р-1138/сільськогосподарська артіль “серп і молот”/протоколи, 
списки/1930–1931 рр./10 спр.

936/ф. Р-1139/Тимофіївська сільрада/7 спр.
937/ф. Р-1140/Ворожбянська районна КВД/1925–1927 рр./29 спр.
938/ф. Р-1141/Ворожбянський районний комітет МОДР/1925 р./7 спр.
939/ф. Р-1142/Краснопільський районний КНс/1926–1931 рр./21 спр.
940/ф. Р-1143/сумський міський КНс/1932–1933 рр./8 спр.
941/ф. Р-1144/Гребениківська сільрада/протоколи/1928–1933 рр./29 спр.
942/ф. Р-1145/Осередок “Осавіахім” при сумській спілці/Циркуляри/

1930 р./1 спр.
943/ф. Р-1146/Осередок “Осавіахім” при сумській окружній парт-

школі/Інструкції, протоколи, плани/1925–1927 рр./2 спр.
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944/ф. Р-1147/Осередок “Осавіахім” при сумській окружній проф-
спілці/Інструкції/1928 р./1 спр.

945/ф. Р-1148/сумська 2-а артіль чоботарів при Червоному Хресті/
1924 р./5 спр.

946/ф. Р-1155/Гамаліївський торф’яник/Розрахункові відомості/1927–
1929 рр./9 спр.

947/ф. Р-1170/КВД Мезенівського цукрозаводу/Касова книга, особові 
рахунки/1922–1929 рр./20 спр.

948/ф. Р-1175/Робітком профспілки цукровиків Мезенівського цукро-
заводу/протоколи, статистика/1927–1928 рр./9 спр.

949/ф. Р1181/лебединський групком профспілки робітників житгос-
подарства/1935–1936 рр./6 спр.

950/ф. Р-1182/Жовтнева районна РсІ/листування, бюро скарг/1930 р./
6 спр.

951/ф. Р-1184/Михайлівський волосний КНс/протоколи, звіти/1920–
1922 рр./5 спр.

952/ф. Р-1185/Краснопільська районна КВД/1925–1927 рр./12 спр.
953/ф. Р-1186/повітова комісія з вилучення церковних цінностей в 

лебединському повіті/Відомості/1922 р./63 спр.
954/ф. Р-1190/Інспектор 1-го фінподаткового відділу сумського 

округу/листування/1922–1926 рр./7 спр.
955/ф. Р-1194/Тимофіївське сільськогосподарське кредитне това-

риство/протоколи, бухгалтерія/1924–1929 рр./13 спр.
956/ф. Р-1195/Ворожбянська сільрада/1925–1934 рр./10 спр.
957/ф. Р-1197/В[елико]-Бобрицька сільрада/протоколи, плани/1931 р./

6 спр.
958/ф. Р-1198/Олександрівська сільрада/протоколи, плани/6 спр.
959/ф. Р-1199/Групком профспілки ВРзл, с. В[елика]-Чернеччина/

протоколи/1928–1929 рр./2 спр.
960/ф. Р-1200/В[елико]-Чернечанський сільський КНс/листування, 

звітність/1924–1926 рр./6 спр.
961/ф. Р-1201/В[елико]-Чернечанська сільська КВД/листування, звіт-

ність/1924–1925 рр./7 спр.
962/ф. Р-1202/Уповноважений губпалива при сумському повітовому 

віднаргоспі/про постачання палива/1925 р./24 спр.
963/ф. Р-1205/Охтирський окружний КНс/1929 р./6 спр.
964/ф. Р-1206/Роменська окружна рада “Осавіахім”/1928 р./5 спр.
965/ф. Р-1207/Білопільський волосний КНс/протоколи, списки/12 спр.
966/ф. Р-1208/сумська розкроювальна майстерня шкірвідділу віднар-

госпу/1920–1922 рр./53 спр.
967/ф. Р-1209/Житлокооп “Над’ярний”/протоколи, звіти/1925–1926 рр./

3 спр.
968/ф. Р-1210/Особливий уповноважений губернського шкіряного ко-

мітету/Бухгалтерія, особовий склад/45 спр.
969/ф. Р-1211/Шкіряно-сировинна контора, м. суми/Накази, бухгал-

терія/1922 р./11 спр.
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970/ф. Р-1212/сумський склад Харківського губернського шкіряного 
комітету/1920–1921 рр./7 спр.

971/ф. Р-1213/Комітет службовців профспілки шкіряників при уп-
равлінні “Губшкіра”/протоколи, списки/1922 р./2 спр.

972/ф. Р-1215/пришибський сільський КНс/протоколи, списки/1923–
1925 рр./1 спр.

973/ф. Р-1217/В[елико]-Ільмівська сільська КВД/протоколи, спи-
ски/1925–1926 рр./1 спр.

974/ф. Р-1218/стрільчанський сільський КНс/протоколи, спи-
ски/1923–1931 рр./6 спр.

975/ф. Р-1219/В[елико]-Вільмівський сільський КНс/протоколи, 
списки/1924–1928 рр./4 спр.

976/ф. Р-1221/Юнаківська районна КВД/протоколи, списки/16 спр.
977/ф. Р-1223/пенянська сільрада/протоколи/1924 р./1 спр.
978/ф. Р-1224/піщанський сільський КНс/протоколи, списки/1925–

1932 рр./5 спр.
979/ф. Р-1225
980/ф. Р-1226/Басівський сільський КНс/протоколи, списки/1924–

1930 рр./6 спр.
981/ф. Р-1227/Басівська семирічка/плани роботи/1932–1933 рр./2 спр.
982/ф. Р-1228/сільськогосподарська артіль “Елеватор”, с. Баси/Голо-

вна книга/1925 р./1 спр.
983/ф. Р-1229/Організація МОДР при сумській окружній партшколі/

Циркуляри/1926–1927 рр./1 спр.
984/ф. Р-1230/Організація МОДР при Майновському сільськогос-

подарському технікумі/протоколи/1927–1928 рр./1 спр.
985/ф. Р-1231/Організація МОДР при сумському окружному фінвід-

ділі/протоколи/1927–1930 рр./1 спр.
986/ф. Р-1234/завком профспілки шкіряників при розкроювальній 

майстерні/протоколи/1920 р./1 спр.
987/ф. Р-1238/лебединське районне бюро МОДР/Акти обстеження/

1925 р./1 спр.
988/ф. Р-1239/Організація Червоного Хреста при окружній проф-

спілці Медсанпраця/плани, протоколи/1932–1933 рр./2 спр.

Філіал Да Сумської області в м. ромнах

1925 р. створено Роменське окружне архівне управління. з 1930 р. – місцеве 
архівне управління, з 1932 р. – Роменський державний історичний 
архів, з 1939 р. – філіал сумського обласного історичного архіву, з 
1941 р. – філіал ДА сумської області в м. Ромнах. В період окупації 
Роменський філіал не припиняв роботи. Із введенням в експлуатацію 
нового приміщення сумського облдержархіву філіал протягом 1971–
1972 рр. ліквідовано, а його фонди передано до сумського обласного 
державного архіву.

7 квітня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу ДА сумської області в 
м. Ромнах (із 994 фондів, 285979 од. зб. знищено 254 фондів, 52987 
од. зб.) – ДА сумської обл., ф. Р-2445, оп. 1, спр. 11, арк. 18–19 зв.;
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18 вересня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу ДА сумської області в 
м. Ромнах (зазначені хронологічні межі документів – 1700–1935 рр., 
довоєнна кількість фондів – 994, од. зб. – 285979, кількість втрачених 
фондів – 254 і од. зб. – 52987, загальна характеристика складу і змісту 
знищених справ ) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2726, арк. 34–
36 зв.;

12 вересня 1945 р. паспорт філіалу ДА сумської області в м. Ромнах з 
показниками на 1.1.1941 (фондів – 838, од. зб. 202071) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 52, арк. 21;

24 січня 1946 р. список дореволюційних фондів філіалу ДА сумської 
області в м. Ромнах, наявність яких після окупації не встановлена – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 42–43, 45–45 зв.;

6 травня 1946 р. список справ дореволюційного відділу філіалу ДА сумсь-
кої області в м. Ромнах, втрачених в період тимчасової окупації 
1941–1943 рр. (справи 22 фондів, вказані номери фондів, справ, хроно-
логічні межі документів, кількість аркушів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 159, арк. 59–81 зв.; 

10 листопада 1946 р. список пореволюційних фондів, повністю знищених 
німецько-фашистськими окупантами – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 158, арк. 169–171 зв. (за списком 52 фонди); арк. 173–173 зв. (за 
списком 7 фондів);

10 листопада 1946 р. список дореволюційних фондів філіалу ДА сумської 
області в м. Ромнах, повністю знищених німецько-фашистськими 
окупантами (за списком – 14 фондів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 158, арк. 172–172 зв.

архівні фонди дорадянського періоду

989/ф. 32/покровська церква, с. Волошнівка Роменського повіту 
полтавської губернії.

990/ф. 37/покровська церква, с. Ведмеже Роменського повіту пол-
тавської губернії.

991/ф. 38/Різдвянська церква, с. сологубівка Роменського повіту пол-
тавської губернії.

992/ф. 86/смілівський волосний суд, с. сміле смілівської волості 
Роменського повіту полтавської губернії.

993/ф. 92/Мировий суддя 2-ї дільниці лохвицького судово-мирового 
повіту.

994/ф. 98/Мировий суддя 7-ї дільниці.
995/ф. 107/Борківське єдине споживче товариство, с. Борки Гадяць-

кого повіту полтавської губернії.
996/ф. 143/Успенська церква, с. Кропивинці Роменського повіту 

полтавської губернії.
997/ф. 156/Борківське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Борки Гадяцького повіту полтавської губернії.
998/ф. 188/Мировий суддя 8-ї дільниці Роменського округу.
999/ф. 193/Мировий суддя 4-ї дільниці Роменського судово-мирового 

округу.
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1000/ф. 202/Глинський волосний староста, с. Глинськ Роменського 
повіту полтавської губернії.

1001/ф. 211/Троїцька церква, с. пустовійтівка Роменського повіту 
полтавської губернії.

архівні фонди радянського періоду

1002/ф. Р-161/Колектив безробітних швейників при Роменському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям.

1003/ф. Р-164/Колектив безробітних провідників при Роменському 
комітеті боротьби з безробіттям.

1004/ф. Р-180/Роменська окружна спілка скотарсько-молочарної ко-
операції.

1005/ф. Р-269/Кільчевська державна ощадна каса № 10.
1006/ф. Р-281/Роменська кустарно-промислова кооперативна артіль 

мукомольного виробництва.
1007/ф. Р-296/Роменське відділення Всеросійської профспілки 

працівників радянських громадсько-кооперативних і торговельних установ 
та підприємств.

1008/ф. Р-297/смілівська районна спілка сільськогосподарських ви-
робничих кооперативних товариств.

1009/ф. Р-303/Роменський центральний робітничий клуб ім. Жовтне-
вої революції.

1010/ф. Р-332/Недригайлівський районний фінансовий відділ.
1011/ф. Р-343/Герасимівське сільське споживче кооперативне това-

риство.
1012/ф. Р-367/засульський районний агрономічний пункт Роменського 

окружного земельного відділу.
1013/ф. Р-375/смілівське районне кооперативне виробниче зернове 

товариство.
1014/ф. Р-382/Роменська державна ощадна каса № 832.
1015/ф. Р-389/Хустянський волосний виконавчий комітет ради ро-

бітничих, селянських і червоноармійських депутатів.
1016/ф. Р-396/смілівська скотобойня Роменської окружної контори з 

заготівлі худоби.
1017/ф. Р-400/Роменський колектив безробітних вантажників при 

лохвицькому районному комітеті боротьби з безробіттям.
1018/ф. Р-402/Роменська кооперативна артіль інвалідів з випікання 

хліба “Хлібопекар” № 9.
1019/ф. Р-403/лохвицька артіль інвалідів № 2. Хлібопекарня “Життя”.
1020/ф. Р-406/Гречано-митрофанівська продукційно-кооперативна ар-

тіль з переробки сільськогосподарських продуктів “Хуторянин”.
1021/ф. Р-407/Роменський пункт українського акціонерного това-

риства повітряних сполучень.
1022/ф. Р-409/Гадяцька районна поштово-телеграфна контора.
1023/ф. Р-413/Організація спілки войовничих безвірників при Ромен-

ському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів.
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1024/ф. Р-417/Гадяцький повітовий відділ охорони здоров’я.
1025/ф. Р-419/Роменська контора Всесоюзного державного акціо-

нерного товариства з заготівлі хліба та інших сільськогосподарських 
продуктів.

1026/ф. Р-422/процівський сільський комітет незаможних селян.
1027/ф. Р-437/Ганнівське споживче кооперативне товариство.
1028/ф. Р-440/Коровинське поштове відділення.
1029/ф. Р-441/смілівська поштово-телеграфна контора.
1030/ф. Р-453/Роменське кооперативно-збутове товариство.
1031/ф. Р-477/Роменська трудова артіль інвалідів-будівельників 

“Червоний будівельник”.
1032/ф. Р-481/Римарівський сільський комітет незаможних селян.
1033/ф. Р-482/Гадяцька агенція Київської районної торговельної кон-

тори цукротерсту зі збуту цукру.
1034/ф. Р-484/петрівська кооперативна виробнича артіль інвалідів 

“зірниця” з виробництва харчових продуктів.
1035/ф. Р-486/Гадяцький повітовий відділ профспілки працівників 

освіти.
1036/ф. Р-490/Роменський осередок друзів дітей при житловому 

кооперативі імені 8-го Березня.
1037/ф. Р-558/лохвицький державний млин в оренді лохвицького 

районного комітету боротьби з безробіттям.
1038/ф. Р-590/Гадяцький млин № 4 Роменського окружного комбінату 

місцевої промисловості.
1039/ф. Р-599/Роменський орендно-житловий кооператив № 4.
1040/ф. Р-643/Народний суд 8-го поділу Роменського округу.
1041/ф. Р-661/Народний суд 3-го поділу Роменського округу.
1042/ф. Р-662/Народний суд 10-го поділу Роменського округу.
1043/ф. Р-684/Каса взаємодопомоги членів профспілки радянських  

торговельних установ при Роменському окружному статистичному бюро.
1044/ф. Р-689/Каса взаємодопомоги при Роменській окружні філії 

профспілки будівельників.
1045/ф. Р-690/Роменський окружний селянський будинок.
1046/ф. Р-693/Народний суд 2-го поділу Роменського округу.
1047/ф. Р-695/засульська районна спілка сільськогосподарських ви-

робничих кооперативних скотарських товариств.
1048/ф. Р-719/петрівська районна партизанська комісія.
1049/ф. Р-721/Роменська районна партизанська комісія.
1050/ф. Р-734/Гринівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів.
1051/ф. Р-760/Гадяцька поштово-телеграфна контора.
1052/ф. Р-769/лохвицька організація української робітничої юнацької 

молоді.
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Державний архів Тернопільської області

25 лютого 1941 р. список фондів Тернопільського облдержархіву (зазначені 
назви російською і польською мовами 173 фондів, хронологічні межі 
документів, обсяги фондів у од. зб. і кілограмах) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2216, арк. 96–112;

1 червня 1942 р. список фондів Тернопільського облдержархіву, евакуйо-
ваних до м. Актюбінська (зазначені номери, назви, обсяги і стан 
5 фондів, 2864 од. зб., хронологічні межі документів) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2888, арк. 3–5;

21 липня 1944 р. Акт про воєнні збитки Тернопільського облдержархіву 
та по яснювальна записка до нього (зазначені хронологічні межі доку-
ментів – 1887–1941 рр., довоєнна кількість фондів – 123 і од. зб. – 
924116; кількість фондів – 16, од. зб. – 924, вивезених до львова, 
Кракова, лодзя, міст Німеччини; кількість знищених фондів – 40 і 
од. зб. – 388455) – ЦДАВО України, ф 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 12, 14; 
ДА Тернопільської обл., ф. Р-221, оп. 1, спр. 16, арк. 165–166 зв.; 167–
168 зв; 172–173 зв.;

21 липня 1944 р. Опис справ Тернопільського облдержархіву, пограбованих 
і вивезених до Німеччини (14 фондів, зазначені їх назви, хронологічні 
межі документів) та протокол засідання експертної комісії для 
встановлення науково-історичної цінності втрачених документів – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 15–18;

22 вересня 1944 р. лист Відділу держархівів УНКВс по Тернопільській 
області до начальника УДА НКВс УРсР п. п. Гудзенка щодо 
оформлення актів про втрати архівних документів у Тернопільському 
облдержархіві – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 7–7 зв.;

18 грудня 1944 р. протокол засідання експертної комісії щодо визначення 
історичної і наукової цінності документів Тернопільського обласного 
держархіву, втрачених в роки війни (із 123 фондів, 924166 од. зб. 
загинуло 50 фондів, 390308 од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2728, арк. 16–17; ДА Тернопільської обл., ф. Р-221, оп. 1, спр. 16, 
арк. 163–165;

6 січня 1945 р. пояснювальна записка до акту про воєнні збитки Терно-
пільського облдержархіву (зазначені кількість знищених фондів – 50, 
хронологічні межі документів – 1887–1941 рр.) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 18;

Лютий – жовтень 1945 р. зведені статистичні відомості про воєнні збитки 
держархівів Тернопільської області (включені дані про облдерж-
архів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 24, 43.
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1/ судовий офіцер при Тернопільському військовому суді.
2/ Тернопільська повітова команда військового поповнення.
3/ Дрогобицька повітова команда військового поповнення.
4/ Обоз національного об’єднання Тернопільського округу.
5/ Тернопільський воєводський округ повітряної оборони держави.
6/ повітова команда державної поліції в лодзі.
7/ повітове староство в лодзі.
8/ Тернопільський інспекторат з військового обліку коней.
9/ Магістрат королівського вільного міста Тернополя.
10/Царсько-королівська Тернопільська окружна шкільна рада.
11/Царсько-королівська збаразька окружна шкільна рада.
12/Тернопільський воєводський комітет безробітних.
13/Тернопільський повітовий відділ.
14/Тернопільський воєводський комітет боротьби проти туберку-

льозу.
15/Тернопільський воєводський комітет допомоги дітям та молоді.
16/Тернопільське воєводське товариство опіки над дітьми та мо-

лоддю.
17/Тернопільський воєводський комітет допомоги потерпілим від 

повені.
18/Бережанський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
19/Радзехівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
20/Борщівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
21/перемишлянський повітовий комітет допомоги потерпілим від 

повені.
22/Тернопільський повітовий комітет допомоги потерпілим від 

повені.
23/Чортківський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
24/Кам’янський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
25/золочівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
26/заліщицький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
27/збаразький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
28/скалатський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
29/Теребовлянський повітовий комітет допомоги потерпілим від 

повені.
30/Бучацький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
31/Бродський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені.
32/Тернопільський окружний комітет товариства допомоги будівниц-

тву публічних шкіл.
33/Тернопільське повітове дорожне управління.
34/Тернопільське повітове бюро з фінансових земельних справ.
35/Тернопільське воєводське бюро з фінансових земельних справ.
36/Тернопільська комісія з найму приміщень.
37/збаразька повітова комісія з найму приміщень.
38/Тернопільська комісія нагляду на м’ясному ринку.
39/Тернопільський повітовий комітет безробітних.
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40/Тернопільський виставковий комітет (сільськогосподарська вис-
тавка).

41/Тернопільський гурток сільських господарок.
42/Тернопільський повітовий відділ “Галицький фонд”.
43/Комірник Тернопільського міського суду.
44/Тернопільський обводовий суд.
45/Комірник лановецького міського суду.
46/Корпус прикордонної охорони плютон у Тернополі.
47/Царсько-королівський інспекторат промисловості.
48/Тернопільський інспекторат праці, обвод/47 спр.
49/Калушський інспекторат праці, обвод/65 спр.
50/Великопольський інспекторат праці, обвод/58 спр.
51/Фонд національної оборони.
52/Варшавський центральний відділ з випуску позики протиповіт-

ряної оборони.
53/Тернопільський відділ державного акцизу та монополії.
54/Тернопільський воєводський відділ взаємного страхування від 

вогню.
55/лодзівська поштово-ощадна каса.
56/Тернопільський відділ державного посередництва праці.
57/Тернопільський воєводський відділ спілки пенсіонерів.
58/Тернопільський підокруг львівської окружної спілки боксерів.
59/Тернопільський підокруг львівської окружної спортивної спілки 

ручної гри у м’яч.
60/Комітет з видавництва книги “Минуле та пам’ятники Тернопіль-

ського воєводства”.
61/Тернопільське управління соціального забезпечення.
62/Тернопільська громада єврейського віросповідання.
63/Католицька поштово-ощадна каса.
64/Чортківська команда державної поліції, слідчий відділ.
65/Тернопільський відділ польського Червоного Хреста.
66/Тернопільське парафіяльне управління єврейського віроспові-

дання.
67/Тернопільське товариство народної школи.
68/Тернопільський фінансовий відділ.
69/Тернопільський відділ державної спілки інвалідів.

Філіал Да Тернопільської області в м. Крем’янці

22 січня 1945 р. Акт про воєнні збитки і опис справ філіалу Тернопільського 
облдержархіву в м. Крем’янці (зазначені довоєнна кількість фондів – 
19 і од. зб. – 2000, хронологічні межі документів – 1790–1939 рр., кіль-
кість вивезених фондів за 1920–1939 рр. – 1 і од. зб. – 10) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2728, арк. 38–39.
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Державний архів Харківської області

Листопад 1941 – березень 1942 р. списки фондів Харківського облдерж-
архіву (зазначені номери, назви фондів, хронологічні межі доку-
ментів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 2, арк. 247–260 (365–
378);

1942 р. список фондів Харківського облдержархіву, евакуйованих до 
м. златоуста (зазначені номери та назви 298 фондів, хронологічні 
межі документів, кількість од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2498, арк. 100–106;

18 лютого 1943 р. Акт про стан документальних матеріалів та збитки 
Харківського облдержархіву – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2486, 
арк. 11–11 зв;

4 липня 1944 р. список дореволюційних фондів, знищених у Харківському 
облдержархіві в період тимчасової окупації (зазначені номери 120 
фондів, їх назви, кількість од. зб., хронологічні межі та короткий зміст 
документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2729, арк. 123–136; 

15 липня 1944 р. список пореволюційних фондів, знищених у Харківсь-
кому облдержархіві в період тимчасової окупації (зазначені номери 
907 фондів, їх назви, кількість од. зб., хронологічні межі та короткий 
зміст документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2729, арк. 137–
232;

24 серпня 1944 р. Акт про воєнні збитки Харківського облдержархіву (із 
3540 фондів, 1931122 од. зб., 13610 кг розсипу і картотек знищено 
1035 фондів, 717457 од. зб., 9638 кг розсипу і картотек) та висновки 
експертів про склад і цінність знищених документів – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2730; арк. 49–51 зв.; 

5 лютого 1945 р. паспорт Харківського облдержархіву з показниками на 
1.1.1941 р. (фондів – 2444, од. зб. – 1843572) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 54, арк. 2–3 зв.;

30 серпня 1946 р. список втрачених фондів Харківського облдержархіву 
(зазначені номери і назви 1029 фондів, хронологічні межі докумен-
тів, обсяги в одиницях зберігання) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, 
спр. 158, арк. 90–166; 

1946 р. лист АУ МВс УРсР директору Харківського облдержархіву про 
розходження надісланих архівом відомостей про втрачені фонди з 
даними фондової картотеки управління – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 2, спр. 158, арк. 285–290;

8 січня 1948 р. Додатковий список втрачених фондів Харківського обл-
держархіву (зазначені номери, назви 24 фондів, хронологічні межі 
документів, обсяги в од. зб.) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, 
арк. 275–276 зв. (277–281);
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1958 р. Відомості про наявність і стан документів Харківського облдерж-
архіву на 1 січня 1936–1958 рр. (зазначена кількість на 1941 р. фондів – 
2444 і од. зб. – 1843572, неупорядкованих од. зб. – 25836) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 7, спр. 759, арк. 3.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 22/Харківський приказ громадського піклування, м. Хар-
ків/1780–1867 рр./10632 спр.

2/ф. 39/Харківська земська стайня, м. Харків/1843–1863 рр./234 спр.
3/ф. 133/Нотаріус м. Охтирки А. п. Базилевський, м. Охтирка Хар-

ківської губернії/Актові книги нерухомості/1915–1917 рр./2 спр.
4/ф. 134/Нотаріус м. Охтирки К. В. Некутов, м. Охтирка Харківської 

губернії/1914–1916 рр./2 спр.
5/ф. 136/Нотаріус м. змієва Т. с. Медведєва, м. зміїв Харківської гу-

бернії/Актові книги нерухомості/1917–1919 рр./4 спр.
6/ф. 207/поштово-телеграфна ощадна каса № 9, сл. Барвінкове Ізюм-

ського повіту Харківської губернії/Особові рахунки вкладників/1890–
1915 рр./9 спр.

7/ф. 208/поштово-телеграфна ощадна каса № 11, слобода Нова Во-
долага Валківського повіту Харківської губернії/Особові рахунки вклад-
ників/1907–1916 р./9 спр.

8/ф. 214/Контора начальника 2-ї дільниці служби тяги північно-
Донецької залізниці, м. Харків/листування про оплату праці, відпуск ма-
теріалів для ремонту, списки особового складу контори/1918–1919 рр./
25 спр.

9/ф. 236/Машинобудівний завод гірського інженера Н. Ф. Фон-Діт-
мар, м. Харків/Касові журнали, книги обліку отримання матеріалів/1904–
1920 рр./11 спр.

10/ф. 241/Ново-Іванівський бурякоцукровий завод Д. М. Молдавсь-
кого, с. Ново-Іванівка при станції Коломак Валківського повіту Харківської 
губернії/Бухгалтерські документи/1901–1917 рр./331 спр.

11/ф. 263/поштово-телеграфна ощадна каса № 12, с. люботин Валків-
ського повіту Харківської губернії/Особові рахунки вкладників/1890–
1916 рр./25 спр.

12/ф. 296/лебединський повітовий стряпчий, м. лебедин Харківської 
губернії.

13/ф. 300/Харківська № 8 перевірочна палата міри і ваги, м. Харків/
Циркуляри про ревізію міри і ваги, листування з особового складу, бух-
галтерські документи/1900–1919 рр./71 спр.

14/ф. 319/Управління північно-Донецької залізниці, м. Харків/Кан-
целярія, відділи: механічний, статистичний, юридичний; служби: мате-
ріальна, експлуатаційна, рухомого складу/1911–1917 рр./4497 спр.

15/ф. 320/Управління зі спорудження північно-Донецької залізниці, 
м. Харків/Матеріали про спорудження залізниці, відомості з особового 
складу/1900–1919 рр./94 спр.

16/ф. 322/Управління Курсько-Харківсько-Азовської, лозово-сева-
стопольської і Джанкой-Феодосійської залізниці, м. Харків/8 спр.
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17/ф. 323/правління товариства Харківсько-Кременчуцької залізниці, 
м. Харків.

18/ф. 328/Харківська контора Московського комерційного банку, 
м. Харків/Журнали обліку векселів і коштовностей/1917–1919 рр./37 спр.

19/ф. 330/Харківське залізничне товариство взаємного кредиту, 
м. Харків/Книги обліку векселів/1912–1919 рр./36 спр.

20/ф. 337/Харківське відділення Російського зовнішньої торгівлі 
банку, м. Харків/Бухгалтерські документи/1918–1919 рр./3 спр.

21/ф. 338/Харківське відділення Московського промислового банку, 
м. Харків/Особові рахунки платників/1917 рр./5 спр.

22/ф. 339/Харківське відділення петроградського торгового банку, 
м. Харків/Головні книги, особові рахунки вкладників/1916–1917 р./20 спр.

23/ф. 340/Харківське відділення Російського торговельно-промисло-
вого банку, м. Харків/Книги обліку комісійних векселів і рахунків/1918 р./
6 спр.

24/ф. 341/Харківське відділення Волзько-Камського комерційного 
банку, м. Харків/Особові рахунки вкладників, фондові книги/1916–1918 рр./
16 спр.

25/ф. 342/Харківський міський купецький банк, м. Харків/Книги об-
ліку рахунків і балансів/1915–1916 рр./53 спр.

26/ф. 343/Харківський обліковий банк, м. Харків/Книги обліку век-
селів, товарних документів/1918 р./8 спр.

27/ф. 346/Донецький гірничопромисловий банк, м. Харків/Книги об-
ліку рахунків і векселів/1918 р./8 спр.

28/ф. 351/Харківська контора Російсько-Азіатського банку, м. Хар-
ків/справи про закупівлю вугілля, книги обліку особових рахунків/1917–
1920 рр./6 спр.

29/ф. 352/пивоварний завод Безшкурова, м. Харків.
30/ф. 353/Центральний пивоварний завод Каритіна, м. Харків/20 спр.
31/ф. 355/поштово-телеграфна ощадна каса № 20 в м. Харкові при 

4-му поштово-телеграфному відділенні, м. Харків/Книги обліку заяв про 
початкові внески, особові рахунки вкладників/1912–1920 рр./10 спр.

32/ф. 357/2-е Віленське товариство взаємного кредиту, м. Харків/
13 спр.

33/ф. 358/Товариство взаємного кредиту гірничопромисловців пів-
дня Росії, м. Харків/протоколи засідань товариства, книги обліку особових 
рахунків/1910–1918 рр.

34/ф. 359/Харківське товариство взаємного кредиту торговопро-
мисловців, м. Харків/Книги обліку особових рахунків/1908 р./36 спр.

35/ф. 360/Товариство взаємного кредиту прикажчиків, м. Харків/
Особові рахунки вкладників/1913–1920 рр./26 спр.

36/ф. 361/3-є Харківське товариство взаємного кредиту, м. Харків/
Інвентарні книги, книги обліку особових рахунків вкладників/1910–
1919 рр./22 спр.

37/ф. 362/2-е Харківське товариство взаємного кредиту, м. Харків/
32 спр.

38/ф. 363/Харківський об’єднаний банк, м. Харків/Накази банку, осо-
бові рахунки вкладників, журнали обліку доручень/1912–1916 рр./25 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

���

39/ф. 366/Харківська контора державного комерційного банку, 
м. Харків/звіти банку, головні книги, журнали обліку ревізій, особові 
рахунки вкладників/1843–1859 рр./158 спр.

40/ф. 367/Харківське товариство взаємного кредиту, м. Харків/Кни-
ги обліку рахунків/1913–1919 рр./25 спр.

41/ф. 368/Валківське повітове училище, м. Валки Харківської губер-
нії/протоколи педагогічних нарад, реєстри учнів, відомості при успіхи та 
поведінку учнів/1802–1893 рр./1367 спр.

42/ф. 370/поштово-телеграфна ощадна каса, с. Григорівка Харків-
ської губернії.

43/ф. 378/повітовий член Харківського окружного суду в Ізюмсь-
кому повіті, м. Ізюм Харківської губернії/48 спр.

44/ф. 382/судовий пристав Харківського окружного суду в Богоду-
хівському повіті, м. Богодухів Харківської губернії/судові справи/1875–
1906 рр./2 спр.

45/ф.  384/судовий пристав Харківського окружного суду у Вовчан-
ському повіті, м. Вовчанськ Харківської губернії/судові справи/1891–
1911 рр./28 спр.

46/ф. 390/Державна ощадна каса № 1 в м. Харкові, м. Харків/Книги 
обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки вкладників, бухгалтерські 
документи/1890–1918 рр./115 спр.

47/ф. 391/Державна ощадна каса № 2 в м. Харкові, м. Харків/Книги 
обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки вкладників/1891–1918 рр./
167 спр.

48/ф. 392/поштово-телеграфна ощадна каса  № 4 в м. Харкові, 
м. Харків/Книги обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки вклад-
ників/1893–1917 рр./71 спр.

49/ф. 393/поштово-телеграфна ощадна каса № 5, с. Мерефа Харк-
івського повіту і губернії/Книги обліку заяв внесків вкладників, особові 
рахунки вкладників/1893–1915 рр./19 спр.

50/ф. 394/поштово-телеграфна ощадна каса № 13 в м. Харкові, 
м. Харків/Книги обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки вклад-
ників/1897–1919 рр./39 спр.

51/ф. 395/поштово-телеграфна ощадна каса № 15 в м. Харкові, 
м. Харків/Книги обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки вклад-
ників/1893–1919 рр./52 спр.

52/ф. 396/поштово-телеграфна ощадна каса № 22 в м. Харкові, 
м. Харків/Книги обліку заяв внесків вкладників, особові рахунки 
вкладників/1912–1917 рр./9 спр.

53/ф. 397/поштово-телеграфна ощадна каса № 29 в м. Харкові, 
м. Харків/Особові рахунки вкладників/1915–1917 рр./8 спр.

54/ф. 398/Центральна державна ощадна каса № 52 при Харківській 
конторі державного банку, м. Харків/Річні звіти, книги обліку особових 
рахунків вкладників/1886–1920 рр./200 спр.

55/ф. 399/Державна ощадна каса № 762, м. Харків/Річні баланси, 
книги обліку особових рахунків вкладників/1896–1919 рр./104 спр.

56/ф. 400/Ощадна каса № 860, м. Харків.
57/ф. 401/Ощадна каса № 872, м. Харків.
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58/ф. 402/Ощадна каса № 214 при зміївському повітовому казначей-
стві, м. зміїв Харківської губернії/Книги обліку особових рахунків вклад-
ників/96 спр.

59/ф. 403/поштово-телеграфна ощадна каса № 3, м. золочів Хар-
ківського повіту і губернії/Книги обліку заяв про внески вкладників/1907–
1916 рр./8 спр.

60/ф. 404/поштово-телеграфна ощадна каса №  6, слобода Балаклія 
зміївського повіту Харківської губернії/Книги обліку заяв внесків вклад-
ників, особові рахунки вкладників/1891–1916 рр./71 спр.

61/ф. 405/павло-Ольчинський бурякоцукровий завод, с. Костянти-
нівка Богодухівського повіту Харківської губернії/1880–1917 рр./242 спр.

62/ф. 410/5-й відділ перевезення пошти залізницею, м. Харків/лис-
тування про приймання і передавання відділу, знищення архівних справ, 
особові справи працівників/1891–1920 рр./1543 спр.

63/ф. 412/Харківське 5-е міське поштово-телеграфне відділення, 
м. Харків/Річні звіти, листування про передавання відділення/1911–
1917 рр./47 спр.

64/ф. 413/Харківське 1-е поштово-телеграфне відділення, м. Харків/
листування про знищення документів, в тому числі з особового 
складу/1915–1917 рр./11 спр.

65/ф. 415/Харківська центральна телеграфна контора, м. Харків/
Циркуляри, розпорядження й інструкції з основної діяльності, листу-
вання з особового складу/1904–1919 рр./95 спр.

66/ф. 417/Харківське 8-е поштово-телеграфне відділення, м. Хар-
ків/листування з особового складу/1916–1917 рр./56 спр.

67/ф. 418/Харківська 3-я міська поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/листування з основної діяльності/1893–1912 рр./20 спр.

68/ф. 421/Олексіївське поштово-телеграфне відділення, с. Олексі-
ївка зміївського повіту Харківської губернії/Річні звіти, листування з 
особового складу/1909–1917 рр./68 спр.

69/ф. 423/Барвінківська поштово-телеграфна контора, с. Барвінкове 
Харківської губернії/листування про виправлення й доповнення поштово-
телеграфних списків/1911, 1913, 1915–1916 рр./16 спр.

70/ф. 424/Балакліївська поштово-телеграфна контора, с. Балаклія 
Харківської губернії/листування про знищення справ і книг, про ревізію 
установи/1913–1918 рр./73 спр.

71/ф. 429/Великописарівське поштово-телеграфне відділення, с. Ве-
лика писарівка Богодухівського повіту Харківської губернії/Річні статис-
тичні звіти, листування про перевезення пошти/1894–1899, 1907, 1911–
1917 рр./20 спр.

72/ф. 432/Вовчанська поштово-телеграфна контора, с. Вовчанськ 
Харківської губернії/Річні звіти, листування про внесення змін і доповнень 
до чинних правил/1884–1885, 1887–1890, 1901, 1905, 1907–1916 рр./37 спр.

73/ф. 433/Тимчасовий будівельний комітет Ізюмської окружної лі-
карні Харківської губернії/4 спр.

74/ф. 434/Великобурлуцьке 1-е поштово-телеграфне відділення 
Вовчанського повіту Харківської губернії/листування про внесення змін 



Перелік втрачених фондів державних архівів України

��0

до списку поштово-телеграфних установ, перевезення пошти залізни-
цею/1913–1915 рр./9 спр.

75/ф. 436/Введенське поштове відділення, с. Введенка зміївського 
повіту Харківської губернії/листування з особового складу/1916–1921 рр./
10 спр.

76/ф. 437/Маловорожбянське поштово-телеграфне відділення, с. Мала 
Ворожба лебединського повіту Харківської губернії/листування про реві-
зію, зміни правила, перевезення пошти, з особового складу/1913–1917 рр./
68 спр.

77/ф. 438/поштово-телеграфна ощадна каса № 25, с. Нова Баварія 
Харківського повіту і губернії/Книга обліку особових рахунків вкладників/
1915 р./4 спр.

78/ф. 439/Вільнівське поштове відділення, с. Ямне Богодухівського 
повіту Харківської губернії/листування про складання звітів, з особового 
складу/1916–1920  р./16 спр.

79/ф. 443/Дворічанське поштово-телеграфне відділення, с. Дворічна 
Куп’янського повіту Харківської губернії/листування про знищення справ і 
книг, з бухгалтерських питань/1915–1917 рр./31 спр.

80/ф. 445/Віленська телеграфна контора, м. Вільне/листування з осо-
бового складу/1917 р./6 спр.

81/ф. 446/Головне представництво Варшавського товариства страху-
вання від вогню в м. Харкові.

82/ф. 448/зміївська поштово-телеграфна контора, м. зміїв Харків-
ської губернії/листування про порушення статуту поштового відомства, 
ревізію, арешт періодичних видань/1914, 1916, 1917 рр./24 спр.

83/ф. 454/Куп’янська поштово-телеграфна контора, м. Куп’янськ 
Харківської губернії/Річні звіти, листування про видачу нагород і грошової 
допомоги, ревізію установи/1910, 1912–1917 рр./46 спр.

84/ф. 455/Краснокутське поштово-телеграфне відділення, м. Красно-
кутськ Харківської губернії/Циркуляри поштово-телеграфного округу, 
листування про ревізію установи, з особового складу, головні бухгалтерські 
книги/1911–1917 рр./15 спр.

85/ф. 462/люботинське поштово-телеграфне відділення, с. люботин 
Валківського повіту Харківської губернії/листування про видачу нагород і 
допомоги робітникам, про штати контори/1903–1917 рр./50 спр.

86/ф. 463/лютівське поштово-телеграфне відділення, с. лютівка 
Богодухівського повіту Харківської губернії/листування про звітність, 
відкриття ощадних кас, з особового складу/1914–1917 рр./15 спр.

87/ф. 464/лебединська поштово-телеграфна контора, м. лебедин 
Харківської губернії/листування про ревізію установи, з особового 
складу/1916–1917 рр./13 спр.

88/ф. 466/Маловорожбянське поштово-телеграфне відділення, с. Ма-
ла Ворожба Харківського повіту і губернії/листування про доставляння 
пошти за адресою, затримання цензурою газет і журналів/1914–1920 рр./
110 спр.

89/ф. 467/Мерефянське поштово-телеграфне відділення, с. Мерефа 
Харківського повіту і губернії/Головні бухгалтерські книги, листування про 
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ревізію установи, видачу нагород і допомоги службовцям/1907–1917 рр./
18 спр.

90/ф. 471/Новобаварське поштово-телеграфне відділення, с. Григо-
рівка Харківського повіту і губернії/листування з особового складу/1914–
1915 рр./3 спр.

91/ф. 472/Новобурлуцьке поштове відділення, с. Новий Бурлук Вов-
чанського повіту Харківської губернії/Директивні вказівки начальника 
поштово-телеграфного управління, зміни і доповнення до списку уста-
нов/1915, 1917 рр./6 спр.

92/ф. 473/Нововодолазьке поштово-телеграфне відділення, с. Нова 
Водолага Валківського повіту Харківської губернії/Річні звіти, поштово-
телеграфні статистичні матеріали/1906, 1912 рр./4 спр.

93/ф. 476/лиманське поштове відділення, с. лиман зміївського по-
віту Харківської губернії/Директиви та інструкції поштово-телеграфного 
управління/1917 р./2 спр.

94/ф. 477/Огульчанське поштове відділення, с. Огульці Валківсь-
кого повіту Харківської губернії/листування про відкриття поштового 
відділення, про внесення доповнення до списків телеграфних установ/1916, 
1917 рр./6 спр.

95/ф. 478/Вільховатське поштово-телеграфне відділення, с. Вільхо-
ватка Вовчанського повіту Харківської губернії/Річні звіти, листування 
про знищення книг і справ, видачу нагород і допомоги службовцям/1913–
1915 рр./29 спр.

96/ф. 479/покотилівське поштове відділення, с. Карачівка Харківсь-
кого повіту і губернії/листування про внесення змін і доповнення до 
списків поштово-телеграфних установ, відомості про кореспонденцію осіб, 
які підпадали під карне переслідування/1913–1917 рр./14 спр.

97/ф. 480/п’ятницьке поштово-телеграфне відділення, с. п’ятницьке 
Вовчанського повіту Харківської губернії/листування з ощадною ка-
сою/1915–1917 рр./14 спр.

98/ф. 483/павло-Ольчинське поштове відділення, с. Костянтинівка 
Богодухівського повіту Харківської губернії/листування про внесення змін 
і доповнення у поштові правила, про передачу відділення/1917 р./10 спр.

99/ф. 485/поштово-телеграфне відділення при Рубіжанському цук-
ровому заводі, с. Рубіжне Вовчанського повіту Харківської губернії/Річні 
статистичні звіти, листування про видачу матеріальної допомоги служ-
бовцям/1904–1908, 1913–1917 рр./35 спр.

100/ф. 486/сумська поштово-телеграфна контора, м. суми Харківсь-
кої губернії/листування про приймання і передачу контори, збільшення 
штату/1912–1917 рр./29 спр.

101/ф. 491/Таранівське поштово-телеграфне відділення, с. Таранівка 
зміївського повіту Харківської губернії/листування про внесення змін 
і доповнення  списків поштово-телеграфних установ, знищення справ і 
книг/1911–1917 рр./41 спр.

102/ф. 492/Тростянецьке поштово-телеграфне відділення, с. Тростя-
нець Харківської губернії/листування про приймання і передачу відділення, 
видачу матеріальної допомоги працівникам/1912–1917 рр./14 спр.
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103/ф. 496/Чугуївська поштово-телеграфна контора, м. Чугуїв 
Харківської губернії/листування про митні збори, знищення справ і книг, 
видачу матеріальної допомоги службовцям/1912–1917 рр./41 спр.

104/ф. 497/Шипуватське поштово-телеграфне відділення, с. Шипу-
вате Вовчанського повіту Харківської губернії/листування про приймання 
і передачу відділення, ревізію установи, щомісячні оперативні звіти/1913, 
1914, 1917 рр./47 спр.

105/ф. 498/Юнаківське поштово-телеграфне відділення, с. Юнаківка 
сумського повіту Харківської губернії/листування про ревізію установи, 
видачу матеріальної допомоги службовцям/1913, 1915–1917 рр./49 спр.

106/ф. 499/Харківське єврейське ощадно-позичкове товариство, 
м. Харків.

107/ф. 500/Чугуївсько-таборове тимчасове поштово-телеграфне від-
ділення, м. Чугуїв Харківської губернії/Таємне листування/1913, 1916–
1917 рр./4 спр.

108/ф. 524/Контора Ізюмського акцизного відкупу, м. Ізюм Харків-
ської губернії/Книги обліку витрат вина/1860 р./1 спр.

109/ф. 530/Харківський губернський комітет зі збирання пожертву-
вань на придбання морських суден добровільного фронту, м. Харків/7 спр.

110/ф. 552/Харківське товариство взаємного страхування майна від 
вогню, м. Харків/протоколи правління і загальних зборів товариства, книги 
реєстрації, рахунки застрахованих осіб/1916–1920 рр./452 спр.

111/ф. 556/Харківське відділення страхового товариства “Волга”, 
м. Харків/страхові свідоцтва, поліси, бухгалтерські книги/1915–1917 рр./
5 спр.

112/ф. 557/Харківське відділення страхового товариства “Росія”, 
м. Харків/плани будинків, страхові поліси і свідоцтва, бухгалтерські книги 
і журнали/1860–1919 рр./236 спр.

113/ф. 559/Харківське відділення акціонерного товариства “Вольта”, 
м. Харків/Бухгалтерські книги/1899–1917 рр./38 спр.

114/ф. 560/Харківське відділення акціонерного товариства “сименс-
Шуккерт”, м. Харків/Бухгалтерські книги/191 спр.

115/ф. 561/Харківське відділення акціонерного товариства російсь-
ких електричних заводів “сименс-Гальске”, м. Харків/Бухгалтерські книги 
і документи/38 спр.

116/ф. 563/Бюро каналізації Харківської міської управи, м. Харків/
листування про обладнання і розширення каналізації в місті, відчуження 
земель, річні звіти бюро, проекти і правила технагляду, особові 
справи/1911–1918 рр./975 спр.

117/ф. 564/Управління пожежної охорони, м. Харків/листування 
з особового складу, протоколи пожежного комітету, відомості видачі 
зарплати/1881–1919 рр./255 спр.

118/ф. 568/Головна агенція страхового товариства “Якорь” в м. Хар-
кові, м. Харків/справи страхувальників/1881–1892 рр./34 спр.

119/ф. 580/Харківське представництво Російської взаємної страхової 
спілки, м. Харків/справи страхувальників, звіти представництва, книги 
обліку страхувальників/1915–1919 рр./13 спр.
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120/ф. 609/Валківське повітове казначейство, м. Валки Харківської 
губернії/заяви на отримання пенсій/1900 р./1 спр.

121/ф. 620/Митниця в м. Ізмаїлі Бессарабської губернії.
122/ф. 621/Кілійська митниця, м. Кілія Бессарабської губернії/На-

кази департаменту зборів, формуляри службовців, листування про пере-
біжчиків і контрабандистів/1907–1917 рр./46 спр.

123/ф. 622/Митницька застава в м. Тирасполі Бессарабської губернії.
124/ф. 623/Усть-прутська митниця Бессарабської губернії/Цирку-

ляри митницького управління, особові справи службовців/1902–1917 рр./
27 спр.

125/ф. 627/Нотаріус м. Харкова Кудрявцев, м. Харків/30 спр.
126/ф. 643/Харківська приватна чоловіча гімназія Радіонової, 

м. Харків/8 спр.
127/ф. 657/Вовчанське реальне училище, м. Вовчанськ Харківської 

губернії/21 спр.
128/ф. 662/Чоловіча гімназія графа платова в м. Ковно.
129/ф. 664/приватна акушерсько-фельдшерська школа лікаря Ряс-

нянського, м. Харків/Особові справи учнів, звіти про роботу, навчальні 
програми, книги реєстрації хворих/1909–1921 рр./192 спр.

130/ф. 666/Харківські вищі жіночі курси товариства трудящих жі-
нок, м. Харків/протоколи засідань ради, фінансові звіти, навчальні плани, 
списки слухачів, залікові листки і книжки/1910–1919 рр./6811 спр.

131/ф. 670/Харківський комерційний інститут, м. Харків/Особові 
справи студентів/1912–1920 рр./4220 спр.

132/ф. 671/Курси сільського вогнестійкого будівництва при Харків-
ському технологічному інституті, м. Харків/списки учнів, заяви про 
прийом на курси/1913–1919 рр./271 спр.

133/ф. 673/Харківський казенний винний склад № 1, м. Харків/
Відомості про кількість проданої горілки, листування про постачання 
спирту з заводів, обладнання, бухгалтерські книги/1897–1919 рр./334 спр.

134/ф. 674/Вовчанський казенний винний склад № 11, м. Вовчанськ 
Харківської губернії/165 спр.

135/ф. 675/Харківська міська центральна електростанція, м. Харків/
Річні кошториси станції, відомості про обладнання станції, проведення 
електричного освітлювання в місті і на підприємствах, особові справи 
працівників/1910–1917 рр./1018 спр.

136/ф. 677/Наталіївський цукровий завод п. І. Харитоненка, с. Му-
рафа Харківської губернії/Акти нещасних випадків, бухгалтерські книги, 
списки особового складу/1882–1917 рр./1374 спр.

137/ф. 684/Новобурлуцьке волосне правління, с. Новий Бурлук Хар-
ківської губернії.

138/ф. 694/савинське волосне правління, с. савинці Харківської гу-
бернії/Книги реєстрації особових рахунків допоміжної каси/1892–1918 рр./
1 спр.

139/ф. 745/судовий слідчий Харківського окружного суду 2-ї діль-
ниці м. Харкова, м. Харків/Кримінальна справа/1918 р./1 спр.

140/ф. 752/Родовий архів поміщиків Фірсових.
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141/ф. 753/приватна зуболікарська школа Гофунга, м. Харків/Осо-
бові справи учнів/1916–1921 р./523 спр.

142/ф. 754/приватна зуболікарська школа М. Б. зелінського, м. Хар-
ків/Особові справи учнів/1916–1921 рр./626 спр.

143/ф. 755/приватна зуболікарська школа п. п. Кривопускової, 
м. Харків/Особові справи учнів/1902–1921 р./1982 спр.

144/ф. 764/Ізюмське церковнопарафіяльне училище, м. Ізюм Хар-
ківської губернії/Формулярні списки вчителів, прибуткові книги/1841–
1867 рр./8 спр.

145/ф. 768/Харківське художнє училище Академії мистецтв, м. Хар-
ків/протоколи засідань педради, відомості про учнів, балові книги/1906–
1918 рр./17 спр.

146/ф. 773/Харківська губернська комісія з виявлення монопольних 
цін на донецьке паливо, м. Харків/Відомості про собівартість видобування і 
відвантаження кам’яного вугілля на копальнях/1916–1919 рр./365 спр.

147/ф. 774/Дмитрівський маєток нащадків Г. М. Косикова, купця 2-ї 
гільдії, с. Дмитрівка Харківської губернії/Бухгалтерські книги маєтку/1886–
1900 рр./16 спр.

148/ф. 778/Камера мирового судді 4-ї дільниці м. Харкова, м. Харків/
справи приватних осіб про виселення з квартир, отримання спадщини/
1919 р./5 спр.

архівні фонди радянського періоду

149/ф. Р-5/Богодухівська повітова особлива продовольча комісія, 
м. Богодухів Харківської губернії/1920–1923 рр.

150/ф. Р-6/Валківська повітова особлива продовольча комісія, м. Вал-
ки Харківської губернії/листування про конфіскацію речей і хлібопродук-
тів, прийом та звільнення робітників, списки робітників, статистичні відо-
мості/1920–1921 рр./42 спр.

151/ф. Р-10/сумський повітовий продовольчий комітет, м. суми 
Харківської губернії/Відділи: загальний, товарно-виробничий/1922 р./
14 спр.

152/ф. Р-12/Особлива продовольча комісія 1-го району зміївського по-
віту Харківської губернії.

153/ф. Р-13/Особлива продовольча комісія 2-го району зміївського 
повіту Харківської губернії.

154/ф. Р-14/Вовчанське податкове бюро, м. Вовчанськ Харківської 
губернії/Відділи: загальний, податковий/1922–1923 рр./97 спр.

155/ф. Р-15/Куп’янське податкове бюро, м. Куп’янськ Харківської гу-
бернії/Відділи: загальний, податковий, обліково-податковий/1922–1923 рр./
228 спр.

156/ф. Р-16/3-є районне податкове бюро Окрпродкомгубу Куп’янсь-
кого повіту Харківської губернії.

157/ф. Р-17/Олексіївська районна заготівельна контора, с. Олексіївка 
Валківського повіту Харківської губернії/Доповіді, звіти, угоди, листування 
з особового складу/1922–1923 рр./19 спр.
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158/ф. Р-18/Андріївська районна заготівельна контора, с. Андріївка 
зміївського повіту Харківської губернії/Накази губпродкому, листування 
про охорону продуктів, бухгалтерські книги, анкетні листки/1922–1923 рр./
52 спр.

159/ф. Р-19/Охтирська районна заготівельна контора, м. Охтирка 
Харківської губернії/ Накази губпродкому, звітні документи контори, бух-
галтерські книги, листування про перевезення хліба, списки робітників, 
книги обліку особового складу/1922–1923 рр./122 спр.

160/ф. Р-20/Білопільська районна заготівельна контора, с. Білопілля 
сумського повіту Харківської губернії/Накази контори, листування з 
пунктами про охорону і дезинфекцію зерна/1923 р./22 спр.

161/ф. Р-21/Богодухівська районна заготівельна контора, м. Бого-
духів Харківської губернії/Відділи: загальний, обліковий, бухгал-
терія/1922–1923 рр./119 спр.

162/ф. Р-22/Валківська районна заготівельна контора, м. Валки 
Харківської губернії/Відділи: загальний, заготівельний, господарчо-
заготівельний, торговельно-промисловий, транспортний, розпорядчий, 
бухгалтерія/1920–1939 рр./394 спр.

163/ф. Р-23/Великобурлуцька районна заготівельна контора, с. Ве-
ликий Бурлук Вовчанського повіту Харківської губернії/Накази контори, 
листування про страхування робітників, списки особового складу, атестати, 
посвідчення/1922–1923 рр./43 спр.

164/ф. Р-24/Дворічанська районна заготівельна контора, с. Дворічна 
Куп’янського повіту Харківської губернії/Накази контори, протоколи 
засідань, листування з губпродкомом, бухгалтерські книги/1922–1923 рр./
153 спр.

165/ф. Р-25/Дворічанська районна заготівельна контора Харківського 
губернського особливого продовольчого комітету, с. Дворічна Куп’янського 
повіту Харківської губернії/загальна канцелярія, торговельний відділ, 
бухгалтерія/1922–1923 рр./39 спр.

166/ф. Р-26/зміївська районна заготівельна контора Харківського 
губернського особливого продовольчого комітету, м. зміїв Харківської гу-
бернії/Відділи: заготівельний, хлібофуражний, рахунковий/1922–1923 рр./
59 спр.

167/ф. Р-27/золочівська районна заготівельна контора Харківського 
губернського особливого продовольчого комітету, м. золочів Харківської 
губернії/Відділи: господарчий, рахунковий; особові справи/1922–1923 рр./
93 спр.

168/ф. Р-29/Кириківська районна заготівельна контора Харківського 
губернського особливого продовольчого комітету, с. Кириківка Харківської 
губернії/Відділи: господарчий, комерційний, хлібофуражний, бухгалте-
рія/1922–1923 рр./40 спр.

169/ф. Р-30/Коломацька районна заготівельна контора Харківського 
губернського особливого продовольчого комітету, с. Коломак Харківської 
губернії/звіти контори, листування про страхування, прийом і ліквідацію 
пунктів, оренду/1922–1923 рр./21 спр.

170/ф. Р-31/Краснопавлівська районна заготівельна контора Катери-
нославського губернського особливого продовольчого комітету, с. Красно-
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павлівка Катеринославської губернії/Накази, циркуляри і розпорядження, 
матеріальні і оперативні звіти, листування про переробку продуктів, з 
особового складу/1922–1923 рр./38 спр.

171/ф. Р-32/Краснопільська районна заготівельна контора Харківсь-
кого губернського продовольчого комітету, с. Краснопілля Харківської 
губернії/Накази контори, листування з губпродкомом, з особового 
складу/1922–1923 рр./15 спр.

172/ф. Р-33/Куп’янська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, м. Куп’янськ Харківської губернії/
Відділи: загальний, розпорядчий, заготівельний, господарський, хлібофу-
ражний, постачання, бухгалтерія; відомості з особового складу, матеріали 
зсипних пунктів/1922–1923 рр./170 спр.

173/ф. Р-34/лебединська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, м. лебедин Харківської губернії/
Відділи: загальний, господарчий, бухгалтерія/1922–1923 рр./53 спр.

174/ф. Р-35/Мерефянська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, м. Мерефа Харківської губернії/
Відділи: загальний, заготівельний, бухгалтерія/1923 р./107 спр.

175/ф. Р-36/Нововодолазька районна заготівельна контора Харківсь-
кого  губернського продовольчого комітету, с. Нова Водолага Харківської 
губернії.

176/ф. Р-37/савинська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, с. савинці Харківської губернії/
Накази губпродкому, листування про складання звітів, з особового складу/
1922 р./13 спр.

177/ф. Р-38/сватовська районна заготівельна контора “Хлібо-
продукт”, с. сватова лучка Харківської губернії/Відділи: загальний, 
господарчий, заготівельний, бухгалтерія/1922–1923 р./37 спр.

178/ф. Р-39/сумська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, м. суми Харківської губернії/Накази 
повітового комітету і контори, протоколи засідань повітового виконкому, 
листування контори з пунктами/1922–1923 рр./144 спр.

179/ф. Р-40/Тростянецька районна заготівельна контора Харківсь-
кого  губернського продовольчого комітету, с. Тростянець Харківської 
губернії/Накази продкому, довідки про діяльність контори, листування 
контори з пунктами, з особового складу/1922–1923 рр./41 спр.

180/ф. Р-41/Харківська заготівельна контора Харківського губерн-
ського продовольчого комітету “Губпродком”, м. Харків/Відділи: загаль-
ний, господарчий, заготівельний, розпорядчий, транспортний, бухгалте-
рія/1922–1924 рр./482 спр.

181/ф. Р-42/Чугуївська районна заготівельна контора Харківського 
губернського продовольчого комітету, м. Чугуїв Харківської губернії/На-
кази губпродкому, листування контори з пунктами, про прийом зерна, про 
звітність/1920, 1922–1923 рр./35 спр.

182/ф. Р-45/Харківське кооперативне товариство “Объединение”, 
м. Харків/9 спр.

183/ф. Р-46/Кооператив співробітників губернського продовольчого 
комітету першого району м. Харкова, м. Харків.
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184/ф. Р-47/Кооператив співробітників Наркомпроду першого району 
м. Харкова, м. Харків.

185/ф. Р-48/Кооператив “Хозяйственник” першого району м. Харкова, 
м. Харків.

186/ф. Р-49/Кооператив “профработник” першого району м. Харкова, 
м. Харків.

187/ф. Р-50/Кооператив “Товариш” другої продовольчої дільниці 
м. Харкова, м. Харків/13 спр.

188/ф. Р-51/Кооператив членів профспілки працівників тютюнової 
промисловості “Табачник”, м. Харків/10 спр.

189/ф. Р-52/Кооператив членів профспілки працівників харчової про-
мисловості “пищевик”, м. Харків/20 спр.

190/ф. Р-53/Кооператив членів профспілки працівників друкарні 
“Друкар”, м. Харків.

191/ф. Р-54/Кооператив членів профспілки 5-ї продовольчої діль-
ниці, м. Харків.

192/ф. Р-55/Кооператив “Общее дело”, м. Харків.
193/ф. Р-56/Робітничий кооператив “серп и Молот”, м. Харків.
194/ф. Р-57/Кооператив товариства лікарів та іншого медперсоналу 

для надання медичної допомоги його членам та їх сім’ям “Автопомощь”, 
м. Харків.

195/ф. Р-58/Кооператив “свой труд”, м. Харків/6 спр.
196/ф. Р-59/Кооператив “Инициатива”, м. Харків/7 спр.
197/ф. Р-60/Кооперативне товариство “Трудбанк”, м. Харків/11 спр.
198/ф. Р-61/споживче товариство “Трудовая жизнь”, м. Харків/8 спр.
199/ф. Р-62/Товариство споживачів службовців Харківського окруж-

ного страхового товариства “Хост”, м. Харків/1 спр.
200/ф. Р-63/споживче товариство “Турбота”, м. Харків.
201/ф. Р-64/10-й кооператив Харківського споживчого товариства, 

м. Харків.
202/ф. Р-65/1-е споживче товариство Нагірного району м. Харкова, 

м. Харків/7 спр.
203/ф. Р-66/3-є споживче товариство Нагірного району м. Харкова, 

м. Харків.
204/ф. Р-67/споживче товариство Центрально-південного району 

“Центропівдень”, м. Харків/Відомості про комерційні обороти/3 спр.
205/ф. Р-68/споживче товариство заїківського району м. Харкова, 

м. Харків.
206/ф. Р-69/споживче товариство службовців Харківського спожив-

чого управління, м. Харків/18 спр.
207/ф. Р-70/споживче товариство “Народний кооператив”, м. Харків/

3 спр.
208/ф. Р-71/споживче товариство “Борьба”, м. Харків.
209/ф. Р-72/споживче товариство 24-ї продовольчої дільниці 

м. Харкова/13 спр.
210/ф. Р-73/споживче товариство працівників заводу загальної елек-

тричної компанії “ВЕК” м. Харків.
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211/ф. Р-74/споживче товариство квартиронаймачів м. Харкова, 
м. Харків/9 спр.

212/ф. Р-75/споживче товариство службовців заводу петінського 
району м. Харкова, м. Харків.

213/ф. Р-76/споживче товариство “самодіяльність”, м. Харків.
214/ф. Р-77/Харківське єврейське товариство споживачів “Калколо”, 

м. Харків/14 спр.
215/ф. Р-78/споживче товариство вчителів, м. Харків/27 спр.
216/ф. Р-79/споживче товариство “Взаємокредит”, м. Харків/7 спр.
217/ф. Р-80/споживче товариство службовців вищих навчальних 

закладів, м. Харків.
218/ф. Р-81/споживче товариство землемірів, м. Харків.
219/ф. Р-82/споживче товариство службовців комунального госпо-

дарства м. Харкова, м. Харків.
220/ф. Р-83/споживче товариство фабрики (магазину) колишнього 

Крамського, м. Харків.
221/ф. Р-84/Товариство споживачів Гальти Мор, м. Харків/Касові 

книги прибутків і видатків/1919 р./1 спр.
222/ф. Р-85/споживче товариство “Допомога”, м. Харків/5 спр.
223/ф. Р-86/Кооператив “Медпрацівник”, м. Харків/15 спр.
224/ф. Р-87/Кооперативні рахівничі курси Всеукраїнської коопера-

тивної спілки “Вукоопспілка”, м. Харків.
225/ф. Р-88/Харківська міська продовольча управа, м. Харків/Цир-

куляри продовольчим організаціям, свідоцтва на вивезення товарів/1917 р./
1 спр.

226/ф. Р-113/Фінансовий відділ Харківського повітового виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Харків/Відділи: управління, фінансовий, податковий, загальний під-
відділ/1920–1923 рр./416 спр.

227/ф. Р-129/Будянська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Буди Харківської губернії/3 спр.

228/ф. Р-155/Ямнинська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Ямне Харківської губернії/114 спр.

229/ф. Р-157/Управління Донецької залізниці, м. Харків/Канцелярія, 
відділи: юридичний, комерційний; служби: матеріальна, експлуатаційна, 
тяги, шляхів і будинків/1917–1924 рр./12382 спр.

230/ф. Р-158/Управління Донецько-Катерининської залізниці, м. Хар-
ків/Відділи: управління, технічний, господарський, фінансово-рахунковий, 
постачання, претензій, комерційна частина/1922–1923 рр./234 спр.

231/ф. Р-159/Управління запорізької залізниці, м. Харків/2 спр.
232/ф. Р-205/Харківський губернський комітет внутрішніх справ, 

м. Харків/40 спр.
233/ф. Р-206/Міська нормувальна комісія при управлінні південної 

залізниці, м. Харків/Розпорядження і протоколи засідань комісії, звіти про 
роботу, листування з управлінням про оплату і організацію праці, особові 
справи працівників/1920–1921 рр./144 спр.
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234/ф. Р-208/Харківська філія Державного акціонерного товарис-
тва торгівлі хіміко-фармацевтичними препаратами та медичним майном 
“Держмедпром”, м. Харків/7 спр.

235/ф. Р-209/Харківська філія чайного управління Центросоюзу 
“Чайуправління”, м. Харків/Відомості про прийом та звільнення працівни-
ків, списки особого складу/1924–1927 рр./39 спр.

236/ф. Р-210/Всеукраїнсько-Кримське відділення об’єднання держав-
них фабрик тонкого сукна Московського району тресту “Моссукно”, 
м. Харків/8 спр.

237/ф. Р-231/Дитячий будинок Всеукраїнського Центрального Ви-
конавчого Комітету, м. Харків/Накази по дитячому будинку, фінансові 
звіти/1923–1926 рр./17 спр.

238/ф. Р-232/Харківський альбуміновий завод Державного фанерного 
тресту, м. Харків/протоколи і акти ревізій заводу, справи про виробництво 
альбуміну, бухгалтерські документи, особові справи працівників/1922–
1926 рр./35 спр.

239/ф. Р-233/Ново-Іванівський цукровий завод Українського 
цукротресту, с. Ново-Іванівка Харківського округу/Відділи: загальний, 
виробничий, бухгалтерія/1918–1924 рр./263 спр.

240/ф. Р-234/Контора Харківського цукрово-рафінадного заводу, 
м. Харків/Фінансові звіти, облікові документи, розрахункові книжки, 
списки особового складу/1918–1924 рр./47 спр.

241/ф. Р-239/Республіканський комітет профспілки сестер милосердя, 
м. Харків/Реєстраційна книга/1917 р./1 спр.

242/ф. Р-240/перший Харківський державний пивоварний завод 
“Нова Баварія”, м. Харків/Головна книга, касові прибуткові ордери, книги 
обліку пива, пивоварів, базисного складу/1917–1924 рр./30 спр.

243/ф. Р-242/Харківська перевірна палата міри і ваги, м. Харків/
Циркуляри, протоколи і акти перевірки ваги, листування з Головною 
палатою про перевірку приладів і метричної системи, відомості з особового 
складу/1920–1923 рр./18 спр.

244/ф. Р-243/Відділ комунального господарства Валківського пові-
тового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів, м. Валки Харківської губернії/Відділи: загальний, пожеж-
ний, благоустрою, бухгалтерія/1920–1922 рр./28 спр.

245/ф. Р-247/Харківська центральна поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/Відомості про евакуацію контори та інших установ, листування 
про страхування і ощадну касу/1918–1920 рр./47 спр.

246/ф. Р-249/Харківське перше поштово-телеграфне відділення, 
м. Харків/листування про передачу в Харківську контору поштово-теле-
графних коштів, про осіб, які допущені до вивчання поштово-телеграфної 
служби/1917–1920 рр./13 спр.

247/ф. Р-250/Харківське друге поштово-телеграфне відділення, 
м. Харків/15 спр.

248/ф. Р-251/Харківська третя міська поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/Річні статистичні і бухгалтерські звіти, листування з питань 
діяльності контори, матеріали ревізій контори/1919–1922 рр./74 спр.
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249/ф. Р-252/Харківська четверта поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/листування про ревізію контори і підлеглих установ, списки 
особового складу/1918–1923 рр./231 спр.

250/ф. Р-253/Харківська п’ята поштово-телеграфна контора, м. Хар-
ків/Річні звіти контори/1918–1923 рр./111 спр.

251/ф. Р-254/Харківська шоста міська поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/Річні статистичні і бухгалтерські звіти, листування про організа-
цію роботи і розповсюдженню пошти, страхові операції/1919–1920 рр./
23 спр.

252/ф. Р-255/Харківська восьма поштово-телеграфна контора, 
м. Харків/листування про ревізію установи, евакуацію контори, видачу 
нагород і матеріальної допомоги, особові справи працівників/1918–1922 рр./
53 спр.

253/ф. Р-256/Харківська посилкова контора, м. Харків/Річні статис-
тичні і бухгалтерські звіти, листування про конфіскацію та знищення 
посилок, про пошкоджені посилки, про закордонні посилки/1917–1920 рр./
150 спр.

254/ф. Р-257/Харківська міжміська поштово-телеграфна станція, 
м. Харків/листування про звітність/1921 р./2 спр.

255/ф. Р-258/Управління південної обласної телеграфної мережі, 
м. Харків/Циркуляри, накази управління, листування з централь-
ним управлінням, з губернськими відділеннями мережі про реорганізацію 
управління/1923–1924 рр./18 спр.

256/ф. Р-259/Барвінківська поштово-телеграфна контора, с. Барвін-
кове Донецької губернії/Головна книга, листування про казенне майно/1918–
1922 рр./25 спр.

257/ф. Р-260/Берекське поштове відділення, с. Берека Харківської 
губернії/звітні відомості, листування ощадної каси з різних питань, вип-
равдувальні бухгалтерські документи/1917–1922 рр./8 спр.

258/ф. Р-261/Білопільська поштово-телеграфна контора, с. Білопілля 
Харківської губернії/листування про ревізію діяльності установи, про ви-
дачу заробітної платні працівникам/1919–1923 рр./17 спр.

259/ф. Р-262/Богодухівська поштово-телеграфна контора, м. Богоду-
хів Харківської губернії/листування про ревізію діяльності установи, про 
видачу заробітної платні працівникам, про знищення справ/1915–1919 рр./
16 спр.

260/ф. Р-263/Боровське поштове відділення, с. Борова Харківської 
губернії/листування про звітність, про приймання майна/1916–1920 рр./
10 спр.

261/ф. Р-264/Будянське поштово-телеграфне відділення, с. Буди Хар-
ківської губернії/листування про ревізію діяльності установи, про видачу 
працівникам нагород і матеріальної допомоги/1917–1920 рр./21 спр.

262/ф. Р-266/Василівське поштове відділення, с. Василівка Харків-
ської губернії/списки установ, рахункові справи/1916–1922 рр./13 спр.

263/ф. Р-267/Великобурлуцьке поштово-телеграфне відділення, 
с. Великий Бурлук Харківської губернії/листування про рух довідок, 
поштових відправлень, про пошкодження телеграфного проводу/1921–
1922 рр./7 спр.
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264/ф. Р-268/Великовисторопське поштово-телеграфне відділення, 
с. Великий Вистороп Харківської губернії/листування про військові зо-
бов’язання, відрядження службовців/1916–1922 рр./19 спр.

265/ф. Р-269/Вирівське поштове відділення, с. Вири Харківської 
губернії/Річний звіт, листування про відкриття і закриття поштово-
телеграфних установ/1917–1920 рр./6 спр.

266/ф. Р-270/Волосько-Балаклійське поштово-телеграфне  відділення, 
с. Волоська Балаклія Харківської губернії/листування про пересилку 
особових справ, про виправлення поштово-телеграфних списків/1920–
1922 рр./7 спр.

267/ф. Р-271/Волохівське поштове відділення, с. Волохівка Харків-
ської губернії/листування поштово-ощадної каси/1913–1921 рр./6 спр.

268/ф. Р-272/Вовчанська поштово-телеграфна контора, м. Вов-
чанськ Харківської губернії/листування про призив на військову службу, 
про видачу нагород, допомоги і пенсій службовцям, особові справи пра-
цівників/1918–1919 рр./8 спр.

269/ф. Р-273/Ворожбянська поштово-телеграфна контора, с. Воро-
жба Харківської губернії/листування про ревізію контори, про евакуацію 
службовців, видачу грошей на утримання квартир/1919–1923 рр./48 спр.

270/ф. Р-274/Граківське поштово-телеграфне відділення, с. Гракове 
Харківської губернії/Відомості про рух поштових відправлень/1916–
1921 рр./43 спр.

271/ф. Р-275/Данилівське поштове відділення, с. Данилівка Харків-
ської губернії/Річні звіти, листування про ревізію, накладання арешту на 
журнали/1917–1920 рр./32 спр.

272/ф. Р-276/Дворічанське поштово-телеграфне відділення, с. Дво-
річна Харківської губернії/Головна книга, листування про арешт газет, 
евакуацію установи/1918 р./5 спр.

273/ф. Р-277/зарожнянське поштове відділення, с. зарожне Хар-
ківської губернії/листування ощадної каси про її діяльність/1917–1921 рр./
4 спр.

274/ф. Р-278/зеленогайське поштове відділення, с. зелений Гай 
Харківської губернії/листування з особового складу/1920 р./5 спр.

275/ф. Р-279/золочівська поштово-телеграфна контора, м. золочів 
Харківської губернії/Головна книга, листування про ревізію, про видачу 
заробітної платні/1910–1920 рр./18 спр.

276/ф. Р-280/Ізюмська поштово-телеграфна контора, м. Ізюм Харків-
ської губернії/листування про евакуацію контори, організацію столів 
довідок при конторі і її відділеннях, про скарги/1920–1922 рр./22 спр.

277/ф. Р-281/Кочетківське поштово-телеграфне відділення, с. Коче-
ток Харківської губернії/Відомості про прибутки і видатки грошей, 
про операції ощадної каси, листування про видачу нагород, допомоги 
на утримання службовців, про ревізію відділення, особова справа 
І. Шатаринова/1912–1921 рр./43 спр.

278/ф. Р-283/Куземівське поштово-телеграфне відділення, с. Кузе-
мівка Харківської губернії/листування про нагородження службовців, про 
рух пошти/1916–1918 рр./3 спр.
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279/ф. Р-284/Куп’єваське поштово-телеграфне відділення, с. Куп’є-
ваха Харківської губернії/листування про кореспонденцію російських і 
іноземних військовополонених, про операції ощадної каси, про профспілку 
службовців/1912–1920 рр./10 спр.

280/ф. Р-285/Куп’янська поштово-телеграфна контора, м. Куп’янськ 
Харківської губернії/листування про мобілізацію службовців, про роботу 
ощадної каси, особові справи службовців/1919–1923 рр./37 спр.

281/ф. Р-286/лебединська поштово-телеграфна контора, м. лебедин 
Харківської губернії/листування про ревізію установи, видачу нагород, 
допомоги і заробітної платні службовцям/1918–1921 рр./14 спр.

282/ф. Р-287/люботинська поштово-телеграфна контора, с. люботин 
Харківської губернії/листування про знищення документів і справ, про 
видачу нагород і допомоги службовцям, особові справи/1918–1923 рр./
68 спр.

283/ф. Р-288/лютівське поштово-телеграфне відділення, с. лютівка 
Харківської губернії/листування про страхові операції, знищення справ і 
книг/1918–1923 рр./35 спр.

284/ф. Р-289/Мало-Біловодське поштово-телеграфне відділення, сло-
бода Біловодська Харківської губернії/листування з питань переказів 
коштів, контрактів поштових кур’єрів/1918–1919 рр./5 спр.

285/ф. Р-290/Маловорожбянське поштово-телеграфне відділення, 
с. Ворожба Харківської губернії/Головна книга, листування про ревізію, 
видачу службовцям грошової допомоги, виявлення збитків, заподіяних вій-
ною, особові справи/1918–1920 рр./43 спр.

286/ф. Р-291/Мерефинське поштово-телеграфне відділення, с. Мере-
фа Харківської губернії/листування про ревізію, прийом і передачу установ, 
з особового складу/1920 р./19 спр.

287/ф. Р-292/Нижньосироватське поштово-телеграфне відділення, 
с. Нижня сироватка Харківської губернії/листування з питань особового 
складу, відомості про прибутки і видатки коштів/1920 р./3 спр.

288/ф. Р-293/Нікопольсько-Комишуватське поштово-телеграфне від-
ділення, с. Комишувата Харківської губернії/листування з поштовими від-
діленнями, з особового складу/1916–1920 рр./16 спр.

289/ф. Р-294/Новобаварське поштово-телеграфне відділення, с. Гаври-
лівка Харківської губернії/Відомості про рух поштових відправлень, осо-
бовий склад/1918–1920 рр./8 спр.

290/ф. Р-295/Новобурлуцьке поштове відділення, с. Новий Бурлук 
Харківської губернії/листування про операції ощадної каси/1918–1922 рр./
16 спр.

291/ф. Р-296/Нововодолазьке поштово-телеграфне відділення, с. Нова 
Водолага Харківської губернії/листування про ревізію, пограбування по-
шти, з особового складу/1918–1921 рр./20 спр.

292/ф. Р-297/Новорублівське поштово-телеграфне відділення, с. Ру-
блівка Харківської губернії/листування про операції ощадної каси/1917–
1918 рр./4 спр.

293/ф. Р-298/Новорябинівське поштово-телеграфне відділення, с. Но-
ва Рябина Харківської губернії/листування з місцевим комітетом про стра-
хування життя і майна/1919–1921 рр./6 спр.
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294/ф. Р-299/Огульчанське поштово-телеграфне відділення, с. Огу-
льці Харківської губернії/листування про внесення змін і доповнень до 
списків поштово-телеграфних установ, рахункові справи/1918–1923 рр./
11 спр.

295/ф. Р-300/Олексіївське поштово-телеграфне відділення, с. Олек-
сіївка Харківської губернії/листування про операції ощадної каси, з 
особового складу, особові справи/1919–1921 рр./16 спр.

296/ф. Р-301/Охтирська поштово-телеграфна контора, м. Охтирка 
Харківської губернії/листування про звітність, телеграфну статистику, 
видачу службовцям контори та її відділень матеріальної допомоги/
1920 р./20 спр.

297/ф. Р-302/печенізьке поштово-телеграфне відділення, с. пече-
ніги Харківської губернії/листування про організацію місцевих 
комітетів, евакуацію установи, з особового складу, головна книга/1911–
1920 рр./23 спр.

298/ф. Р-303/покотилівське поштове відділення, с. покотилівка 
Харківської губернії/статистичні і розрахункові матеріали, листування 
з особового складу, внесення виправлення до списків поштово-
телеграфних установ/1918–1925 рр./30 спр.

299/ф. Р-304/п’ятницьке поштово-телеграфне відділення, с. п’ят-
ницьке Харківської губернії/листування про прийом і передачу поштово-
телеграфного відділення, виправлення списків поштово-телеграфної 
установи/1919–1923 рр./26 спр.

300/ф. Р-305/Рубіжансько-заводське поштово-телеграфне від-
ділення, с. Рубіжне Харківської губернії/Річні звіти, відомості про 
статистичні звіти, листування ощадної каси про видачу заробітної 
платні службовцям/1918–1921 рр./26 спр.

301/ф. Р-306/савинське поштово-телеграфне відділення, с. савинці 
Харківської губернії/листування про виправлення списку поштово-
телеграфних установ, продаж облігацій хлібного займу, видачу служ-
бовцям грошової допомоги, особові справи/1915–1923 рр./22 спр.

302/ф. Р-307/сватолуцьке поштово-телеграфне відділення, с. сва-
това лучка Харківської губернії/листування про видачу служ-
бовцям нагород, грошової допомоги, заробітної платні, про діяльність 
ощадної каси/1917–1922 рр./48 спр.

303/ф. Р-308/сеньківське поштове відділення, с. сенькове Харківсь-
кої губернії/звіти, рахункові справи, листування з питань перевідних 
операцій відділення/1916–1920 рр./3 спр.

304/ф. Р-309/старосалтівське поштово-телеграфне відділення, 
с. старий салтів Харківської губернії/Інструкції і циркуляри про роботу 
відділення, листування ощадної каси/1913–1921 рр./12 спр.

305/ф. Р-310/сумська поштово-телеграфна контора, м. суми Хар-
ківської губернії/Акти одержання пошти і посилок, листування про 
одержання і продаж облігацій хлібного займу, з питань продовольства, 
особові справи/1918–1923 рр./34 спр.

306/ф. Р-311/Таранівське поштово-телеграфне відділення, с. Тара-
нівка Харківської губернії/Річні звіти, статистичні відомості, листування 
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про продаж облігацій хлібного займу, особові справи/1920–1923 рр./
23 спр.

307/ф. Р-312/Тростянецька поштово-телеграфна контора, с. Тростя-
нець Харківської губернії/листування про ревізію установи, виправні 
документи/1919–1923 рр./15 спр.

308/ф. Р-313/Удянське поштово-телеграфне відділення, с. Уди Хар-
ківської губернії/1917–1922 рр./16 спр.

309/ф. Р-314/Хухрянське поштове відділення, с. Хухра Харківської 
губернії/листування про операції ощадної каси/1919–1921 рр./5 спр.

310/ф. Р-315/Чугуївська поштово-телеграфна контора, м. Чугуїв 
Харківської губернії/Річні звіти, листування про знищення справ і книг, 
видачу нагород і грошової допомоги/1918–1921 рр./80 спр.

311/ф. Р-316/Чугуївсько-табірне поштово-телеграфне відділення, 
с. Чугуїв-табір Харківської губернії/Річний звіт, листування з особового 
складу, особові справи/1918–1922 рр./14 спр.

312/ф. Р-317/Шипуватське поштово-телеграфне відділення, с. Ши-
пувате Харківської губернії/листування про приймання і передавання 
установи, евакуацію установи, видачу нагород і допомоги службовцям/1918–
1921 рр./32 спр.

313/ф. Р-318/Юнаківське поштово-телеграфне відділення, с. Юна-
ківка Харківської губернії.

314/ф. Р-319/Яблучанське поштове відділення, с. Яблучне Харківсь-
кої губернії/листування про оренду приміщення, перевезення пошти і 
казенного майна/1916–1920 рр./5 спр.

315/ф. Р-320/Минківське поштово-телеграфне відділення, с. Минкі-
вка Харківської губернії/листування з особового складу/1920 р./2 спр.

316/ф. Р-321/Волочинська поштово-телеграфна контора, Харківська 
губернія/листування з кореспондентами про зміну адреси, зберігання і 
пересилку пошти, поповнення запасів гербових знаків/1918–1920 рр./6 спр.

317/ф. Р-323/Охтирська кооперативна спілка кредитних товариств, 
м. Охтирка Харківської губернії/Відомості про діяльність кредитних това-
риств/1918–1920 рр./81 спр.

318/ф. Р-324/Агентура Охтирської районної спілки кредитних това-
риств, с. Краснопілля Харківської губернії/звіти, протоколи, відомості 
кредитної діяльності, касові книги/1918–1921 рр./46 спр.

319/ф. Р-325/Агентура Охтирської районної спілки споживчих това-
риств, с. Тростянець Харківської губернії/Відомості про витрати і розміри 
капіталу, роботу кредитних підприємств, кредитні операції агентури/1919–
1925 рр./31 спр.

320/ф. Р-326/Охтирська районна спілка сільськогосподарських то-
вариств, м. Охтирка Харківської губернії/Відомості про діяльність товари-
ства, використання машин, розподіл кредитів/1921–1923 рр./57 спр.

321/ф. Р-328/Уповноважений Народного комісаріату харчування по 
Харківській губернії, м. Харків/Управління справами, підвідділи: планово-
розподільний, транспортний, податковий, фінансовий/1924 р./65 спр.

322/ф. Р-329/Вовчанське управління державних сушильно-консервних 
заводів, м. Вовчанськ Харківської губернії/5 спр.
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323/ф. Р-330/Контора начальника 1-ї дільниці служби руху До-
нецької залізниці/Циркуляри, накази, звіти, відомості з особового складу, 
рухомого складу, списки на одержання грошей/1917–1921 рр./47 спр.

324/ф. Р-331/Контора начальника 16-ї дільниці служби руху Донець-
кої залізниці/звіти, відомості про кількість водопостачальних установок, 
будівельні матеріали, з особового складу/1920–1922 рр./36 спр.

325/ф. Р-332/Харківська окружна комісія з виборів в Установчі збори/
листування і відомості про підготовку до виборів/1917–1918 рр./3 спр.

326/ф. Р-333/Контролер-механік 4-ї дільниці Управління Донецької 
залізниці/Циркуляри, розпорядження, відомості про роботу телеграфу 
і телефону, ремонтні роботи, на видачу заробітної платні, з особового 
складу/1919–1921 рр./21 спр.

327/ф. Р-334/Рахунково-фінансові курси Управління південних за-
лізниць, м. Харків/звіти про роботу курсів, протоколи зборів, відомості 
про викладачів і предмети, що викладалися, відомості про успішність 
слухачів/1920–1921 рр./38 спр.

328/ф. Р-335/Управління 1-го району охорони Донецької залізниці, 
м. Харків/Накази по 1-му району, кошториси і списки особового складу, 
листування про грошові і харчові постачання, канцелярські речі/1922–
1924 рр./27 спр.

329/ф. Р-336/Управління 2-го району охорони Донецької залізниці, 
м. Харків/Накази по 2-му району, листування з харчових питань, про облік 
військовозобов’язаних, відомості про грошове і харчове постачання/1922 р./
65 спр.

330/ф. Р-337/Управління 3-го району охорони Донецької залізниці, 
станція Дебальцево Донецької губернії/Розпорядження і накази по 3-му 
району, листування про грошове і харчове постачання/1922 р./31 спр.

331/ф. Р-338/Управління 4-го району охорони Донецької залізниці, 
станція попасна Донецької губернії/Накази по 4-му району, листування з 
особового складу, списки на одержання продуктів і майна/1921–1922 рр./
38 спр.

332/ф. Р-339/Управління 5-го району охорони Донецької залізниці/
Інструкції, накази, протоколи загальних зборів працівників управління, 
листування з питань господарства, постачання/1922 р./37 спр.

333/ф. Р-340/Управління 2-го району охорони Катерининської заліз-
ниці/Накази й інструкції з питань організації охорони залізниці/1924 р./
4 спр.

334/ф. Р-342/Харківське повітове статистичне бюро, м. Харків/1920–
1921 рр.

335/ф. Р-345/Робітничий кооператив “Трудовий хімік”, м. Харків/
протоколи загальних зборів робітників, звіти про діяльність кооперативу, 
договори/1921–1923 рр./115 спр.

336/ф. Р-346/Робітничий кооператив швейників, м. Харків/прото-
коли загальних зборів робітників, звіти про діяльність кооперативу, 
договори/1921–1926 рр./11 спр.
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337/ф. Р-347/3-й Харківський робітничий кооператив хімічно-
швейного і шкіряного виробництва “Химшвейкож”, м. Харків/звіти про 
рух товарів виробництва, листування з майстернями про постачання товарів, 
списки особового складу/1923 р./18 спр.

338/ф. Р-348/Харківське торговельне відділення Українського хіміч-
ного тресту “Химуголь”, м. Харків/40 спр.

339/ф. Р-351/Харківське відділення  державного камвольного тресту, 
м. Харків/Бухгалтерські звіти і книги/1924–1925 рр./71 спр.

340/ф. Р-352/Харківська агенція 1-го Українського пайового товари-
ства “погрузка”, м. Харків/звіти і відомості про вантажні операції, особо-
вий склад/1924–1927 рр./1288 спр.

341/ф. Р-353/Уповноважений Київської контори трестових підпри-
ємств металообробної промисловості Центрального району м. Харкова, 
м. Харків/Матеріали виробничих конференцій/1924–1926 рр./28 спр.

342/ф. Р-354/Харківське відділення Українського пайового товари-
ства народного харчування “Укрнархарч”, м. Харків/Акти обстеження 
їдалень, листування з відділеннями, особові справи службовців, 
бухгалтерські документи/1922–1925 рр./231 спр.

343/ф. Р-355/Харківська губернська контора акціонерного товариства 
торгівлі хлібом і продуктами сільського господарства “Хлібопродукт“, 
м. Харків/Циркуляри, листування з правлінням і відділеннями з особового 
складу/1922–1924 рр./96 спр.

344/ф. Р-357/Харківська повітова контора акціонерного товариства 
торгівлі хлібом і сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт“, 
м. Харків/11 спр.

345/ф. Р-358/проектно-будівельне і креслярне бюро колективу ін-
женерів і техніків при Харківському комітеті боротьби з безробіттям, 
м. Харків/Відділи: загальний, проектно-технічний, спеціальних споруд, 
електромонтажний, радіо, торговельний; бухгалтерія/1925–1927 рр./30 спр.

346/ф. Р-359/Харківський колектив безробітних мельників при комі-
теті боротьби з безробіттям, м. Харків/загальний відділ, бухгалтерія/1925–
1929 рр./4 спр.

347/ф. Р-360/Харківський колектив безробітних текстильників при 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Бухгалтерія/1923–1927 рр./
12 спр.

348/ф. Р-361/Фабрика взуття ім. Комінтерну колективу безробітних 
при Харківському комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/загальний 
відділ, бухгалтерія/1926–1929 рр./40 спр.

349/ф. Р-362/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль пе-
карів “Колос ржи“, м. Харків.

350/ф. Р-366/Обласний банк товариства взаємного кредиту, м. Хар-
ків/5 спр.

351/ф. Р-373/Млин Харківської районної контори акціонерного 
товариства торгівлі хлібом і сільськогосподарськими продуктами “Хлібо-
продукт”, с. Барвінкове Харківської губернії/31 спр.

352/ф. Р-374/Харківське окружне відділення пайового товариства 
роздрібної торгівлі “ларек”, м. Харків/Відділи: інструкторський, комер-
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ційний, бухгалтерія, ліквідаційна і редакційна комісія/1923–1927 рр./
1554 спр.

353/ф. Р-375/Богодухівська агенція Українського товариства роздрі-
бної торгівлі “ларек”, м. Богодухів Харківської губернії/20 спр.

354/ф. Р-376/Ізюмське окружне відділення Українського пайового 
товариства роздрібної торгівлі “ларек”, м. Ізюм Харківської губернії/
Циркуляри, накази, розпорядження правління, бухгалтерія/1924–1925 рр./
8 спр.

355/ф. Р-377/Куп’янське окружне відділення Українського пайового 
товариства роздрібної торгівлі “ларек”, м. Куп’янськ Харківської губернії/
протоколи правління, статут, листування про організацію торгівлі/1924–
1927 рр./50 спр.

356/ф. Р-378/Охтирське відділення Українського пайового товарис-
тва роздрібної торгівлі “ларек”, м. Охтирка/Відомості про роздрібну 
торгівлю, касові книги/1924–1928 рр./271 спр.

357/ф. Р-380/Гутянське відділення Харківського центрального бага-
токрамничного кооперативу, с. Гути Харківської губернії/протоколи засі-
дань правління, звіти і кошториси, списки членів кооперативу, відомості на 
зарплату/1920–1921 рр./14 спр.

358/ф. Р-381/Харківський робітничий кооператив “Металлист”, 
м. Харків/Відділи: торговельно-промисловий, фінансово-рахуновий/1921–
1923 рр./159 спр.

359/ф. Р-383/перше Харківське міське відділення Української кон-
тори державного банку кредитування промисловості “промбанк”, 
м. Харків/підвідділи: переказів, інкасаторський, операційний, поточних 
рахунків/1923–1928 рр./145 спр.

360/ф. Р-384/Друге Харківське міське відділення Української кон-
тори державного банку кредитування промисловості, м. Харків/Відділи: 
загальний, операційний, інкасаторський підвідділ; бухгалтерія/1923–
1928 рр./94 спр.

361/ф. Р-385/Третє Харківське міське відділення Української контори 
державного банку кредитування промисловості, м. Харків/Операційний 
відділ, підвідділи: поточних рахунків, переказів, інкасаторський/1925–
1927 рр./20 спр.

362/ф. Р-386/Харківське обліково-позичкове товариство взаємного 
кредитування, м. Харків/Оборотні відомості, головні і касові книги, відо-
мості з особового складу/1922–1928 р./115 спр.

363/ф. Р-388/Харківська районна спілка споживчих товариств, 
м. Харків/Відділи: загальний, організаційний, оргінструкторський, ста-
тистичний, юридичний, хлібний, культурно-освітний, бухгалтерія/1917–
1928 рр./1226 спр.

364/ф. Р-390/Агенція Харківської районної спілки споживчих това-
риств, с. Коломак Валківського повіту Харківської губернії/1 спр.

365/ф. Р-391/Агенція Харківської районної спілки споживчих това-
риств, с. Нова Водолага Валківського повіту Харківської губернії/8 спр.

366/ф. Р-392/Харківський центральний багатокрамничний коопе-
ратив “Рабочий сахарник”, м. Харків/звіти про торговельні операції крам-
ниць, акти ревізії, анкети членів кооперативу/1921–1927 рр./248 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

���

367/ф. Р-393/Харківське відділення центрального кооперативу “Ра-
бочий сахарник” на Ананьївському цукровому заводі, с. Костянтинівка 
Богодухівського повіту Харківської губернії/3 спр.

368/ф. Р-394/Відділення Харківського центрального кооперативу 
“Рабочий сахарник” на цукровому заводі ім. IV Конгресу Комінтерну, 
с. Одноробівка Богодухівського повіту Харківської губернії/звіти про 
діяльність кооперативу, акти ревізії, касові книги, списки пайовиків/1922–
1925 рр./88 спр.

369/ф. Р-395/Відділення Харківського центрального кооперативу 
“Рабочий сахарник” на Ново-Іванівському цукровому заводі, с. Коломак 
Валківського повіту Харківської губернії/протоколи засідань, звіти про дія-
льність, акти ревізії/1921–1927 рр./32 спр.

370/ф. Р-396/Харківське відділення центрального кооперативу “Ра-
бочий сахарник” на пархомівському цукровому заводі, с. пархомівка 
Богодухівського повіту Харківської губернії/звіти про діяльність коопе-
ративу, касові книги, кошториси, списки членів кооперативу/1921–1927 рр./
51 спр.

371/ф. Р-397/первухінське відділення Харківського центрального ба-
гатокрамничного кооперативу, с. первухіне Харківської губернії/зві-
ти про діяльність, акти обстеження, листування про торгівлю, списки 
службовців/1920–1924 рр./45 спр.

372/ф. Р-398/Відділення Харківського центрального кооперативу 
“Рабочий сахарник” на цукровому заводі ім. Г. І. петровського, с. Білий 
Колодязь Вовчанського району Харківського округу/звіти про діяльність 
кооперативу, реалізацію товару, відомості прибутків/1920–1927 рр./62 спр.

373/ф. Р-399/Відділення Харківського центрального кооперативу 
“Рабочий сахарник” на Тростянецькому цукровому заводі, с. Тростянець 
Охтирського повіту Харківської губернії/95 спр.

374/ф. Р-400/Відділення Харківського центрального кооперативу 
“Рабочий сахарник” на Чупахівському цукровому заводі, с. Чупахівка 
Валківського району Харківського округу/звіти про діяльність кооперативу, 
відомості з особового складу/1925–1927 рр./10 спр.

375/ф. Р-401/Янківське відділення Харківського центрального бага-
токрамничого кооперативу “Рабочий сахарник”, с. Янків Ріг Богодухів-
ського округу.

376/ф. Р-403/Харківська окружна кооперативна рада, м. Харків/Мате-
ріали ліквідаційних промислових артілей/1926–1928 рр./308 спр.

377/ф. Р-404/Харківське відділення ленінградської ім. Штіглиця 
артілі відповідальної праці, м. Харків/протоколи засідань ради і загальних 
зборів, звіти про діяльність, акти ревізії/1922–1927 рр./681 спр.

378/ф. Р-407/Цинквейський завод тресту Донецької вугільної про-
мисловості “Донвугілля”, м. Харків/листування з трестом “Донвугілля”, 
кошториси, бухгалтерські документи/1923–1924 рр./23 спр.

379/ф. Р-409/Харківський комітет з покращення побуту учнів у вищих 
навчальних закладах “Кубуч”, м. Харків/секретаріат, відділи: торговельно-
виробничий, адміністративно-господарський, харчування, будівельно-
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технічний, житлове бюро, бухгалтерія, особові справи/1922–1923 рр./
426 спр.

380/ф. Р-410/Деревообробна фабрика Харківського комітету з 
покращення побуту учнів у вищих навчальних закладах “Кучуб”, м. Хар-
ків/Головна книга, книга обліку замовлень, листування, списки робіт-
ників/1926–1927 рр./8 спр.

381/ф. Р-411/Друкарня Харківського комітету з покращення побуту 
учнів у вищих навчальних закладах, м. Богодухів Харківського округу/
Бухгалтерські документи/1925–1926 рр./9 спр.

382/ф. Р-412/Друкарня Харківського комітету з покращення побуту 
учнів у вищих навчальних закладах, м. Вовчанськ Харківського округу/
Фінансові, бухгалтерські облікові документи, відомості з особового скла-
ду/1923–1927 рр./35 спр.

383/ф. Р-413/Друкарня Харківського комітету з покращення побуту 
учнів у вищих навчальних закладах м. Харкова, м. Харків/Книги обліку 
матеріалів, касова книга/1926–1927 рр./2 спр.

384/ф. Р-414/Дитяча колонія Харківської окружної інспектури на-
родної освіти, с. пересічне Вільшанського району Харківського округу/
Накази, звітні документи, листування з питань виховання дітей/1925–
1928 рр./47 спр.

385/ф. Р-415/Дитячий будинок ім. Г. І. петровського Харківського 
повітового відділу народної освіти, м. Харків/69 спр.

386/ф. Р-416/Дитячий будинок № 23 Харківського повітового відділу 
народної освіти, м. Харків/8 спр.

387/ф. Р-417/зелено-Гайський дитячий будинок Харківської окружної 
інспектури народної освіти, с. зелений Гай Харківського району і округу/
Акти ревізії, грошова, харчова й інвентарна книги/1926–1927 рр./13 спр.

388/ф. Р-418/Харківський дитячий майданчик № 6 на Далекій Жу-
равлівці, м. Харків/Книга обліку кредитів, авансові звіти, платіжні відо-
мості/1927 р./10 спр.

389/ф. Р-419/Дитячий ізолятор № 2 Харківського окружного відділу 
народної освіти/Відомості про виховну роботу, акти ревізії, відомості з 
особового складу/1922–1927 рр./64 спр.

390/ф. Р-420/Харківський окружний колектор для неповнолітніх 
правопорушників Наркомату освіти УсРР, м. Харків/Матеріально-фінан-
сові звіти/1925–1927 рр./8 спр.

391/ф. Р-423/Алчевська контора акціонерного товариства “стан-
дартстрой”/Інструкції, листування з управлінням з технічних питань, із за-
мовниками, фінансові звіти, договори на проведення робіт/1926–1928 рр./
27 спр.

392/ф. Р-424/Велико-Олександрівська контора акціонерного това-
риства “стандартстрой”, м. Харків/листування з Всеукраїнською конто-
рою, з різними організаціями про діяльність, фінансові звіти/1927 р./3 спр.

393/ф. Р-425/Глухівська контора акціонерного товариства “стандарт-
строй”, м. Харків/листування з Всеукраїнською конторою, з промтрестом і 
іншими організаціями про діяльність, фінансові звіти, особові справи/1927–
1928 рр./67 спр.
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394/ф. Р-426/запорізька контора акціонерного товариства “стандарт-
строй”/Розпорядження начальника контори, договори на виробництво, 
фінансові звіти, листування з Всеукраїнською конторою, управлінням, 
окрвиконкомом та іншими організаціями про діяльність, відомості нараху-
вання зарплати, особові справи робітників/1926–1928 рр./27 спр.

395/ф. Р-427/Кадіївська контора акціонерного товариства “стандарт-
строй”/Інструкції і розпорядження відділу заяв постачання, матеріальні 
звіти, договори на виробництво, листування з організаціями і приватними 
особами про діяльність, про особовий склад/1927–1928 рр./7 спр.

396/ф. Р-428/Харківська будівельна контора акціонерного товарис-
тва виробничо-будівельних робіт “стандартбуд”, м. Охтирка/плани 
робіт, кошториси, матеріально-фінансові звіти, відомості з особового 
складу/1926–1927 рр./86 спр.

397/ф. Р-437/Відділ охорони здоров’я Охтирського повітового вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Охтирка Харківської губернії.

398/ф. Р-438/Відділ соціального забезпечення Богодухівського пові-
тового комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депу-
татів, м. Богодухів Харківської губернії/листування про опіку, надання до-
помоги інвалідам, списки інвалідів/1920–1923 рр./175 спр.

399/ф. Р-439/Богодухівська повітова комісія допомоги голодуючим, 
м. Богодухів Харківської губернії/19 спр.

400/ф. Р-442/Фінансовий відділ Богодухівського повітового комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богодухів 
Харківської губернії/протоколи і акти зняття недоїмок, статистичні 
матеріали, відомості і звіти про гужеві і сільськогосподарські податки, 
особовий склад/1923 р./140 спр.

401/ф. Р-444/Охтирська повітова комісія у справах неповнолітніх 
правопорушників, м. Охтирка Харківської губернії/протоколи засідань 
комісії, звіти про роботу, листування з організаційних питань, судові 
справи/1921–1922 рр./153 спр.

402/ф. Р-445/Богодухівська повітова судово-земельна комісія, м. Бо-
годухів Харківської губернії/позові земельні і майнові справи/1920–
1923 рр./190 спр.

403/ф. Р-446/Охтирська повітова судово-земельна комісія, м. Ох-
тирка Харківської губернії/справи про організацію волосних комісій, 
звіти про рух справ, відомості з особового складу/1920–1923 рр./32 спр.

404/ф. Р-458/Гряківський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів/Відділи: земельний, 
військовий/1920–1923 рр./31 спр.

405/ф. Р-473/Куземівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Куземівка Куп’янсь-
кого повіту Харківської губернії/10 спр.

406/ф. Р-494/сидоренківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сидоренкове 
Валківського повіту Харківської губернії/Відділи: земельний, війсь-
ковий/1921–1923 рр./44 спр.
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407/ф. Р-496/сніжківський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. сніжківка Валків-
ського повіту Харківської губернії.

408/ф. Р-497/соколівський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. соколів зміївського 
повіту Харківської губернії.

409/ф. Р-511/продовольчий комітет Хухрянського волосного вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Хухра Охтирського повіту Харківської губернії/2 спр.

410/ф. Р-512/Дергачівський волосний продовольчий комітет, с. Дер-
гачі Харківського повіту і губернії/списки членів комітету/1917 р./1 спр.

411/ф. Р-521/Охтирська окружна контора державного страхування, 
м. Охтирка Харківської губернії/загальний  відділ, бухгалтерія/1924–
1925 рр./14 спр.

412/ф. Р-522/Відділ охорони здоров’я Богодухівського окружного 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Богодухів Харківської губернії/звіти медичних установ, відомості про 
забезпечення медикаментами населення, надання медичної допомоги орга-
нізаціям/1923–1924 рр./199 спр.

413/ф. Р-523/Богодухівська окружна судово-земельна комісія, м. Бо-
годухів Харківської губернії/8 спр.

414/ф. Р-533/Новорябинівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова Рябина 
Богодухівського округу.

415/ф. Р-542/Валківське районне товариство селянської взаємодо-
помоги, м. Валки Харківського округу і губернії/протоколи засідань 
товариства, кошториси, матеріали ревізії та контролю товариства/1926–
1927 рр./14 спр.

416/ф. Р-543/Великописарівське районне товариство селянської вза-
ємодопомоги, с. Велика писарівка Харківського округу/протокольна книга 
районного і селянських товариств, листування про ліс і лісоматеріали/1925–
1927 рр./11 спр.

417/ф. Р-544/Вовчанське районне товариство селянської взаємодопо-
моги, м. Вовчанськ Харківського округу/звіти товариства, протоколи 
засідань, листування з судовими установами, інвентарна книга/1924–
1927 рр./9 спр.

418/ф. Р-545/Дергачівське районне товариство селянської взаємодо-
помоги, с. Дергачі Харківського району і округу/протоколи засідань 
районного і селянських товариств, матеріали обліку майна і особового 
складу/1924–1927 рр./36 спр.

419/ф. Р-547/Кириківське районне товариство селянської взаємодо-
помоги, с. Кириківка Охтирського округу/протоколи засідань районного 
і селянських товариств, звіти районного і селянських товариств про 
роботу/1925–1927 рр./11 спр.

420/ф. Р-548/Коломацьке районне товариство селянської взаємодо-
помоги, с. Коломак Харківського округу/протоколи засідань районного 
і селянських товариств, звіти районного і селянських товариств про 
роботу/1925–1927 рр./20 спр.
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421/ф. Р-552/лозівське районне товариство селянської взаємодопо-
моги, с. лозова Харківського округу/протоколи засідань районного і 
селянських товариств, звіти районного і селянських товариств про роботу, 
матеріали обліку членів товариств, акти і анкети перевиборів/1925–1926 рр./
54 спр.

422/ф. Р-553/люботинське районне товариство селянської взаємодо-
помоги, с. люботин Харківського округу/Книга протоколів засідань прези-
дії, протоколи засідань сільських товариств/1926–1927 рр./10 спр.

423/ф. Р-554/Мерефянське районне товариство селянської взаємодо-
помоги, м. Мерефа Харківського округу/протоколи засідань ревізійної 
комісії. Матеріали обліку членів товариства/1925–1927 рр./14 спр.

424/ф. Р-555/Нововодолазьке районне товариство селянської взаємо-
допомоги, с. Нова Водолага Харківського округу/Книга протоколів засі-
дань президії, листування з питань виборчої кампанії, звіти сільських 
товариств/1925–1927 рр./20 спр.

425/ф. Р-560/старовірівське районне товариство селянської взаємо-
допомоги, с. старовірівка Харківського округу/Книга протоколів засідань 
президії, протоколи засідань сільських товариств, звіти сільських 
товариств/1925–1927 рр./16 спр.

426/ф. Р-561/старосалтівське районне товариство селянської взаємо-
допомоги, с. старий салтів Харківського округу/протоколи засідань ра-
йонного і селянських товариств, листування про грошові питання/1926–
1927 рр./9 спр.

427/ф. Р-577/Управління 1-го району робітничо-селянської міліції 
Валківського повіту Харківської губернії/Накази Харківської, Валківської 
повітової і районної міліції, матеріали про організацію промислової мілі-
ції, розшук і арешт осіб, особовий склад міліції/1919–1923 рр./59 спр.

428/ф. Р-578/Управління 2-го району робітничо-селянської міліції 
Валківського повіту Харківської губернії/Накази Валківської повітової 
міліції, матеріали конфіскації майна, протоколи обшуків, відомості про 
озброєння райміліції, книги обліку арештантів, особові справи міліціо-
нерів/1920–1922 рр./19 спр.

429/ф. Р-579/Управління 3-го району робітничо-селянської міліції 
Валківського повіту Харківської губернії/Інформаційні довідки про стан 
справ в повіті, відомості про озброєння міліції, арешт громадян/1920–
1923 рр./11 спр.

430/ф. Р-586/Народний суд 1-ї дільниці зміївського повіту Харківсь-
кої губернії/Канцелярія, кримінальні і цивільні справи/1920–1921 рр./
180 спр.

431/ф. Р-587/Народний суд 2-ї дільниці зміївського повіту Харківсь-
кої губернії/10 спр.

432/ф. Р-589/Народний суд 7-ї дільниці зміївського повіту Харківсь-
кої губернії.

433/ф. Р-591/Народний суд 7-ї дільниці Харківського округу, м. Хар-
ків/Кримінальні і цивільні справи/1920–1923 рр./658 спр.

434/ф. Р-592/Народний суд 2-ї дільниці зміївського повіту Харківсь-
кої губернії/Кримінальні і цивільні справи/1920–1923 рр./65 спр.
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435/ф. Р-593/зміївська трудова семирічна школа, м. зміїв Харківської 
губернії.

436/ф. Р-595/Другі медичні курси лікпомів в м. Харкові/протоколи 
засідань медичної комісії, відомості про звільнення, оплату за навчання, 
матеріали заліків слухачів/1923–1924 рр./28 спр.

437/ф. Р-596/Другі медичні акушерські курси Харківської окружної 
інспектури охорони здоров’я, м. Харків/протоколи засідань приймальної 
комісії, довідки про стаж роботи, особові справи/1924–1929 рр./22 спр.

438/ф. Р-597/Курси червоних сестер і санітарок Харківського гу-
бернського відділу охорони здоров’я, м. Харків.

439/ф. Р-598/перша школа сестер милосердя, м. Харків/Відомості 
про штати, заяви і посвідчення сестер/1920–1925 рр./19 спр.

440/ф. Р-599/Друга радянська фельдшерсько-акушерська школа Хар-
ківського губернського відділу охорони здоров’я, м. Харків/протоколи 
засідань і відомості про учнів/1920–1923 рр./6 спр.

441/ф. Р-600/Друга акушерська школа Харківського губернського від-
ділу охорони здоров’я, м. Харків/6 спр.

442/ф. Р-601/Український комітет допомоги хворим і пораненим чер-
воноармійцям, м. Харків.

443/ф. Р-606/Харківська контора державного об’єднання лісової, екс-
портної і деревообробної промисловості Білорусії, м. Харків/Циркуляри, 
розпорядження об’єднання і контори, звіти про діяльність, листування 
з правлінням і складами, бухгалтерські фінансові документи, справи 
підлеглих установ і замовників, відомості і списки на отримання заробітної 
плати/1923–1927 рр./1094 спр.

444/ф. Р-607/Уповноважений державного середньоволзького тресту 
“средлес”/Накази по управлінню, листування з установами про постачання 
лісоматеріалів, особовий склад/1925–1929 рр./52 спр.

445/ф. Р-612/Харківська філія державного тресту шовкової промис-
ловості “Шовктрест”, м. Харків/Накази по філії, протоколи зборів, відо-
мості з особового складу/1924–1928 рр./21 спр.

446/ф. Р-613/Державне об’єднання утилізаційної промисловості Хар-
ківської губернії “Утильпром”/Відділи: загальний, виробничий, контроль-
ний, орендний, кустарно-кооперативний, постачання, бухгалтерія; секції: 
статистична, харчова, текстильна, змішаних виробництв, господарча; стіл 
особового складу/1920–1924 рр./653 спр.

447/ф. Р-615/Харківська контора Українського автотранспортного 
торговельно-промислового акціонерного товариства, м. Харків/Відділи: за-
гальний, автоекспуатаційний; бухгалтерія/1921–1929 рр./611 спр.

448/ф. Р-616/Тракторний пункт автотракторного акціонерного това-
риства, м. лубни.

449/ф. Р-617/Харківське народне кредитне товариство “південбанк”, 
м. Харків/справи пайовиків, поточні й особові рахунки/1919 р./4 спр.

450/ф. Р-619/Харківський артіль-банк, м. Харків.
451/ф. Р-621/Харківський відділ з ліквідації колишніх приватних 

банків, товариств взаємного кредитування, міських громадських банків, 
м. Харків/10 спр.
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452/ф. Р-622/Гірничопромислове товариство взаємного кредиту-
вання, м. Харків/Відділи: вугільний, товарний; бухгалтерія/1926–1929 рр./
102 спр.

453/ф. Р-623/Харківське комерційне товариство взаємного креди-
тування, м. Харків/протоколи засідань правління, звіти про роботу, 
матеріали ліквідкому, списки членів товариства/1922–1929 рр./405 спр.

454/ф. Р-624/1-е Харківське житлово-будівельне товариство взаєм-
ного кредитування, м. Харків/Відділи: організаційний, загальний, товар-
ний; бухгалтерія/1926–1929 рр./156 спр.

455/ф. Р-625/лозівське товариство взаємного кредитування, м. ло-
зова Харківського округу/протоколи зборів членів товариства, відомості 
про кредитування/1924–1929 рр./45 спр.

456/ф. Р-626/Харківське товариство взаємного кредитування торго-
вопромисловців, м. Харків/протоколи засідань правління, звіти про роботу, 
головна книга, списки службовців, особові рахунки/1923–1926 рр./103 спр.

457/ф. Р-627/Кондитерська фабрика Української спілки кооператив-
них товариств “Вукоопспілка”, м. Харків/звіти про товарообіг, відомості з 
особового складу/1921–1925 рр./82 спр.

458/ф. Р-628/перша державна друкарня ім. Г. І. петровського в 
м. Харкові/звіти, книги обліку матеріалів, замовників, покупців, касові 
книги, річні і місячні баланси, головні книги/1921–1924 рр./25 спр.

459/ф. Р-630/перше Харківське роздрібно-торговельне об’єднання 
інвалідів “Бита птиця”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів, головна книга/1928–1929 рр./13 спр.

460/ф. Р-631/Харківське кооперативне виробничо-взуттєве това-
риство інвалідів “Виробник взуття”, м. Харків/протоколи засідань товарис-
тва, акти передачі майстерні ліквідкому, книги обліку членів артілі і 
службовців, особові справи/1927–1929 рр./38 спр.

461/ф. Р-632/Харківське кооперативне виробничо-взуттєве товарис-
тво інвалідів “Довір’я”, м. Харків/Головна книга, відомості обліку сировина 
і матеріалів, робітників і cлужбовців/1927–1928 рр./7 спр.

462/ф. Р-633/Харківська кооперативна артіль інвалідів кондитерсь-
кого виробництва “згода”, м. Харків/Головні книги/1926–1927 рр./5 спр.

463/ф. Р-634/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів шовково-трикотажного виробництва “Интруд”, м. Харків/Книга 
обліку рахунків членів артілі і службовців/1924–1925 рр./7 спр.

464/ф. Р-635/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів будівників-теслярів “Инвалид-строитель”, м. Харків/протоколи 
засідань правління, книга обліку робітників і службовців/1925 р./8 спр.

465/ф. Р-636/Харківське кооперативне торговельно-виробниче това-
риство інвалідів хлібо-кондитерського, мучного і зернового промислу 
“Інвалід праці”, м. Харків/Відомості про кількість переробних зернових 
продуктів/1927 р./1 спр.

466/ф. Р-637/Харківська кооперативна виробничо-збутова артіль ін-
валідів пивоварів “Індкооппром”, м. Харків/Книга протоколів засідань 
правління, обліку особових рахунків/1926–1928 рр./15 спр.

467/ф. Р-638/Харківська артіль інвалідів вагарів “Колективна праця”, 
м. Харків/Виробничий відділ/1925 р./3 спр.
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468/ф. Р-640/Харківська виробнича артіль з будівництва, опалення, 
каналізації, водопроводу і освітлювання “перемога праці”, м. Харків/1924–
1925 рр./1 спр.

469/ф. Р-641/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів булочно-кондитерських виробів “праця артілі інвалідів”, м. Хар-
ків/Головна книга обліку виробництва, листування з установами і підпри-
ємствами/1925 р./4 спр.

470/ф. Р-642/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів-будівельників “праця інвалідів”, м. Харків/протоколи засідань 
правління, головні книги/1924–1925 рр./4 спр.

471/ф. Р-643/Третя Харківська кустарна кооперативно-виробнича 
артіль інвалідів шапково-кашкетного виробництва “Труд инвалидов”, 
м. Харків/протоколи засідань правління і загальних зборів членів 
артілі/1924–1925 рр./1 спр.

472/ф. Р-644/Друга Харківська кустарна кооперативно-виробнича 
артіль інвалідів кравців “пролетарий”, м. Харків/протоколи засідань прав-
ління і загальних зборів членів артілі, головна книга/1923–1925 рр./7 спр.

473/ф. Р-645/Харківська транспортно-санітарна артіль інвалідів “са-
нитарец”, м. Харків/протоколи засідань правління, списки особового 
складу/1928–1929 рр./7 спр.

474/ф. Р-646/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів оцтового виробництва “серп и молот”, м. Харків/протоколи засі-
дань правління і загальних зборів членів артілі, ліквідкому, особові справи 
членів артілі/1924–1925 рр./15 спр.

475/ф. Р-647/Харківська транспортно-експедиційна артіль інвалідів 
“Транс-експедитор інвалідів”, м. Харків/протоколи засідань правління, 
ліквідкому, справи особового складу/1924–1928 рр./57 спр.

476/ф. Р-648/перша Харківська кустарна універсальна кооперативно-
виробнича артіль інвалідів галантерейного, металево-хімічного виробниц-
тва в м. Харкові, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних зборів 
членів артілі/1925 р./1 спр.

477/ф. Р-649/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
№ 112 інвалідів з переробки і реалізації утильних речей “Утильзбір”, 
м. Харків/Інструкції і розпорядження окрвиконкому, книги обліку рахунків 
робітників і службовців/1925–1926 рр./3 спр.

478/ф. Р-650/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів миловарів “Красная заря”, м. Харків/протоколи засідань прав-
ління і загальних зборів членів артілі/1924–1925 рр./2 спр.

479/ф. Р-651/Третя Харківська артіль інвалідів “Красный работник”, 
м. Харків/Відомості про виконання робіт/1923 р./1 спр.

480/ф. Р-652/Харківська виробнича артіль інвалідів чоботарів 
“Швець”, м. Харків/Відомості про виконання виробничого плану/1925 р./
1 спр.

481/ф. Р-653/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
щіткового виробництва “Щітка”, м. Харків/протоколи засідань правління і 
загальніх зборів членів артілі/1926 р./7 спр.
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482/ф. Р-654/Валківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів шкіряно-швейних виробів “Инвалид-дубильщик”, м. Валки Хар-
ківського округу/протоколи засідань правління і загальніх зборів членів 
артілі/1924–1925 рр./1 спр.

483/ф. Р-655/перша Дергачівська кустарна кооперативно-виробнича 
артіль інвалідів шкіряного виробництва “путь к труду”, с. Дергачі 
Харківського округу/протоколи засідань правління і загальніх зборів чле-
нів артілі/1923–1924 рр./5 спр.

484/ф. Р-656/Костянтинівська кустарна кооперативно-виробнича ар-
тіль інвалідів вівчарно-шкіряного виробництва “село”, с. Костянтинівка 
зміївського району Харківського округу/протоколи засідань правління і 
загальніх зборів членів артілі, списки особового складу/1924–1925 рр./
3 спр.

485/ф. Р-657/лозовська виробнича артіль інвалідів “Колбасник”, 
м. лозова Харківського округу/Касова книга/1927 р./1 спр.

486/ф. Р-658/Малинівське виробничо-збутове кооперативне товари-
ство інвалідів, с. Малинівка Чугуївського району Харківського округу/про-
токоли засідань правління і загальних зборів членів артілі, списки особо-
вого складу/1923–1925 рр./5 спр.

487/ф. Р-659/Таранівська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів шкіряного і м’ясного виробництва, с. Таранівка зміївського ра-
йону Харківського округу/протоколи засідань правління і загальніх зборів 
членів артілі, списки особового складу/1924 р./3 спр.

488/ф. Р-660/Охтирське окружне кооперативно-виробниче об’єднання 
інвалідів “ОКРИКО”, м. Охтирка Харківського округу/протоколи засідань 
правління/1924–1925 рр./1 спр.

489/ф. Р-661/Харківська виробничо-кооперативна артіль інвалідів 
з виробництва свічок “Восковая свеча”, м. Харків/Місячні звіти, головна 
книга/1924–1925 рр./15 спр.

490/ф. Р-662/Харківська кооперативно-виробнича артіль інвалідів 
“Гарантія” з виробництва взуття, м. Харків/статут артілі, анкети організа-
торів і членів правління артілі/1925 р./2 спр.

491/ф. Р-663/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
“Абрикос” з виробництва повидла і натурального сиропу, м. Харків/Книга 
протоколів засідань правління, обліку особового складу/1927–1928 рр.

492/ф. Р-664/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
палітурних і друкарських виробів “Аптиз”, м. Харків/Книга протоколів 
засідань правління і загальних зборів, документи ліквідкому, особові 
справи/1926–1928 рр./21 спр.

493/ф. Р-665/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
“Арматура” з установлення електродвигунів, м. Харків/Книга протоколів 
засідань правління/1928 р./5 спр.

494/ф. Р-666/Харківська кустарна кооперативно-виробнича буді-
вельна артіль “Бетон”, м. Харків/Книга обліку пайовиків і покупців, листу-
вання з замовниками/1927 р./3 спр.

495/ф. Р-667/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
випічки бубликів “Бубличник”, м. Харків/протоколи засідань правління/
1927 р./2 спр.
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496/ф. Р-668/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва фарби “Бумэмалькраска”, м. Харків/Головна книга, листу-
вання з постачальниками і покупцями/1927–1928 рр./5 спр.

497/ф. Р-669/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
вантажників-носильників, м. Харків.

498/ф. Р-670/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль бу-
дівельників “Воятель”, м. Харків/Книга протоколів правління, обліку пайо-
виків, особові справи/1927 р./35 спр.

499/ф. Р-671/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва терезів і інших слюсарно-ковальських виробів “Весомер”, 
м. Харків/статут артілі, особові справи/1927 р./2 спр.

500/ф. Р-672/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва хлібо-кондитерських виробів “Огонь”, м. Харків/Головна 
книга, книга обліку членів артілі/1926 р./6 спр.

501/ф. Р-673/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
будівельних робіт “Всестрой”, м. Харків/справи про будівництво дитячої 
консультації № 2, умови будівництва з різними організаціями/1927 р./
11 спр.

502/ф. Р-674/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва тютюну “Чайка”, м. Харків/Виробничий відділ, бухгалтерія/
8 спр.

503/ф. Р-675/Харківська кустарно-виробнича артіль механіків з ре-
монту і виробництва геодезичних і інших точних приладів, м. Харків/
Документи ліквідкому/1929 р./2 спр.

504/ф. Р-676/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кінних грабарів “Грабар”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління, 
договори про оренду приміщення, списки особового складу/1928 р./33 спр.

505/ф. Р-677/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва гребінців м. Харків/протоколи засідань правління, ревізійної 
комісії, загальних зборів, книга обліку членів артілі/1927–1928 рр./7 спр.

506/ф. Р-678/Харківська транспортно-візницька артіль “Гужевик”, 
м. Харків/Особові рахунки членів артілі/1927 р./2 спр.

507/ф. Р-679/Харківська кустарно-промислове кооперативне товари-
ство з виробництва дерев’яних виробів “Деревообробник”, м. Харків/
Виробничо-технічні і фінансові документи, документи ліквідкому, особові 
справи членів товариства/1922–1929 рр./272 спр.

508/ф. Р-680/Харківська кустарно-виробнича артіль “Диана” з вироб-
ництва цукерок, м. Харків/Головні книги/1927–1928 рр./5 спр.

509/ф. Р-681/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва іграшок “Детская игрушка”, м. Харків/Головні книги/1928 р./
2 спр.

510/ф. Р-682/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців, м. Харків/Головна книга обліку витрат виробництва, книга обліку 
членів артілі/1920–1929 рр./9 спр.

511/ф. Р-683/Харківська кустарна кооперативно-транспортна артіль 
“Експедитор” з приймання і відправлення вантажів на станціях, м. Харків/
статут артілі, звіти про ліквідацію артілі, особові списки/1924 р./1 спр.
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512/ф. Р-684/Харківське продукційно-складське сировинне коопера-
тивне товариство “Электрометпром”, м. Харків/Книга протоколів засідань 
правління, загальних зборів, циркуляри промкредитспілки, бухгалтерські 
документи, листування про ліквідацію товариства/1927–1930 рр./20 спр.

513/ф. Р-685/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з встановлення і ремонту електромережі “Электрострой”, м. Харків/про-
токоли засідань правління і загальних зборів, головна книга обліку ви-
робництва, документи ліквідкому, особові справи/1927–1930 рр.

514/ф. Р-686/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва сухих масляних фарб “Эмалькраска”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів, листування з іншими артілями/1926–
1927 рр./7 спр.

515/ф. Р-687/Харківська кустарна виробнича слюсарно-ремонтна ар-
тіль “Енергія”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних зборів, 
головна книга, відомості про членів артілі/1925–1927 рр./22 спр.

516/ф. Р-688/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва тютюну “Енергія”, м. Харків/протоколи загальних зборів, го-
ловна книга/1924–1926 р./9 спр.

517/ф. Р-689/Харківська кустарно-промислова кооперативна артіль 
заготівників для взуття “загарт”, м. Харків/Річні звіти, головна книга, осо-
бові списки/1924–1926 рр./8 спр.

518/ф. Р-690/Харківське кустарно-промислове кооперативне товари-
ство з проведення будівельних робіт “Железобетон”, м. Харків/листування 
з відділом комунального господарства про замовлення, книги обліку за-
мовників/1926–1928 рр./3 спр.

519/ф. Р-691/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з перероблення риби і м’яса “засолкооп”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів, головна книга, книга обліку службовців/1927–
1928 рр./45 спр.

520/ф. Р-692/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з будівництва і ремонту будинків “зодчий”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів, книга обліку особових рахунків і особового 
складу/1926–1927 рр./35 спр.

521/ф. Р-693/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
будівельників “заря”, м. Харків/секретаріат, відділи: будівельній, рахун-
ковий, бухгалтерія/1925–1926 рр./38 спр.

522/ф. Р-694/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців “Игла”, м. Харків/Документи ліквідкому, книга обліку особових 
справ/1925–1926 рр./7 спр.

523/ф. Р-695/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
“Ідеал”, м. Харків/Ордери/2 спр.

524/ф. Р-696/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
метало-ліжкового виробництва “Ідеал-ліжко”, м. Харків/протоколи засідань 
правління, списки службовців, документи ліквідкому/1925–1927 рр./10 спр.

525/ф. Р-697/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва головних уборів “Изящный труд”/Книга протоколів засідань 
правління, книга обліку сировини і матеріалів, замовників/7 спр.
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526/ф. Р-698/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
інвалідів з засолювання і коптіння риби “Импромторг”, м. Харків/Книги 
протоколів засідань правління, акти і договори з організаціями і приват-
ними особами про засолювання і коптіння риби/1928–1929 рр.

527/ф. Р-699/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва взуття “Кожа и шило”, м. Харків/протоколи засідань 
правління/1925 р./5 спр.

528/ф. Р-700/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
ремонту шкіряних виробів “Кожремонт”, м. Харків/6 спр.

529/ф. Р-701/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
сиром’ятно-лимарських виробів “Кожшортруд”, м. Харків/6 спр.

530/ф. Р-702/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
конярів “Харьковский коневод”, м. Харків/протоколи засідань правління і 
загальних зборів, накази правління/1925–1926 рр./40 спр.

531/ф. Р-703/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кондитерсько-хлібного виробництва “Кондхлебпродукт”, м. Харків/про-
токоли ліквідкому, особові справи/1927–1928 рр./7 спр.

532/ф. Р-704/Харківське кооперативне кредитне товариство “Кооп-
кредит”, м. Харків/Журнали протоколів об’єднаних засідань ради і прав-
лінь, загальних зборів, справи кредитування членів артілі/1922–1924 рр./
48 спр.

533/ф. Р-705/Харківська кустарна кооперативна механічна артіль 
“Коопмеханзавод”, м. Харків/протоколи загальних зборів, справи пайо-
виків, документи ліквідкому/1925–1927 рр./11 спр.

534/ф. Р-706/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
хлібних виробів “Кооппродукт”, м. Харків/Книга протоколів засідань 
правління і ліквідкому, судові позови до ліквідкому/1926–1928 рр./7 спр.

535/ф. Р-707/Харківське кооперативне товариство пекарів “Кооп-
сельпром”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління, документи про 
прийом до членів артілі, справи ліквідкому/1925–1927 рр./3 спр.

536/ф. Р-708/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва цукрокондитерських виробів, м. Харків/протоколи загальних 
зборів, головна книга/1927–1928 рр./2 спр.

537/ф. Р-710/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з устаткування опалення кухонь, бань, сухарок “Коопстройстоляр”, 
м. Харків/Книга протоколів засідань правління і загальних зборів, головна 
книга, особові рахунки членів артілі, заяви про вступ до членів артілі/1927–
1929 рр./26 спр.

538/ф. Р-711/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
будівельників “Кооператив трудовик”, м. Харків/листування з особового 
складу, списки службовців і членів артілі/1926–1928 рр./6 спр.

539/ф. Р-712/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва комбікормів “Корм-сила”, м. Харків/протоколи засідань 
правління/1929 р./4 спр.

540/ф. Р-713/Харківська виробнича взуттєва артіль інвалідів з вироб-
ництва кісткових виробів “Костпуговица”, м. Харків/Матеріали обсте-
ження артілі, книга обліку рахунків членів артілі/1929 р./6 спр.
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541/ф. Р-714/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з ремонту котлів “Котельник”, м. Харків/Книга протоколів засідань прав-
ління, обліку рахунків членів артілі/1926–1929 рр./13 спр.

542/ф. Р-715/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
ремонту центрального опалення “Котельник-отопленец”, м. Харків/Книга 
протоколів засідань правління, обліку рахунків членів артілі/1926–1929 рр./
13 спр.

543/ф. Р-716/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з обладнання котлів “Котлосантехстрой”, м. Харків/протоколи засідань 
правління, накази по артілі, листування про обладнання центрального 
опалення, документи ліквідкому/1929–1931 рр./22 спр.

544/ф. Р-717/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кінопрацівників “Красный факел”, м. Харків/протоколи засідань правління, 
головна книга, особові справи членів артілі/1927 р./5 спр.

545/ф. Р-718/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кухарів і працівників громадського харчування “Кулинар”, м. Харків/про-
токоли засідань правління, головна книга, особові справи членів артілі/1926–
1929 рр.

546/ф. Р-719/Харківська кооперативно-виробнича садово-городня ар-
тіль інвалідів “Культура”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління, 
головна книга, баланс ліквідкому/1928 р./7 спр.

547/ф. Р-720/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва головних уборів “Кустарь-шляпник”, м. Харків/4 спр.

548/ф. Р-721/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
швейників “Кустарьтруд”, м. Харків/протоколи засідань правління, головна 
книга, особові справи членів артілі/1924–1927 рр./5 спр.

549/ф. Р-722/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва молочних продуктів “лактобациліном”, м. Харків/протоколи 
засідань правління, головна книга/1929 р./7 спр.

550/ф. Р-723/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
булочно-кондитерських виробів “ленінград”, м. Харків/Річний звіт, головна 
книга обліку пайових внесків, документи ліквідкому/1926–1929 рр./9 спр.

551/ф. Р-724/Харківська виробничо-кооперативна артіль з виробниц-
тва різної тари “лісоруб”, м. Харків.

552/ф. Р-725/Харківська виробничо-кооперативна артіль інвалідів з 
утримання їдальні-буфету “личный труд”, м. Харків/Акти ревізії, головна 
книга/1927–1928 рр./2 спр.

553/ф. Р-726/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва лозових меблів “лозовая мебель”, м. Харків/Циркуляри про 
боротьбу з крадіжками і спекуляцією, заробітну плату, сплату податків/
3 спр.

554/ф. Р-727/Харківська кустарна кооперативно-виробнича взуттєва 
артіль “Маяк труда”, м. Харків/протоколи засідань правління, місячні 
статистичні звіти, головна книга, документи ліквідкому/1925–1928 рр./
10 спр.

555/ф. Р-728/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва ліжка “Металлообробщик”, м. Харків/Документи про об’єд-
нання артілей, книга обліку членів артілі, документи ліквідкому/1928–
1929 рр./12 спр.
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556/ф. Р-729/Харківська кооперативно-виробнича артіль “Метал-
лопромстрой”, м. Харків/протоколи засідань правління, книга обліку чле-
нів артілі, документи ліквідкому/1929–1931 рр./20 спр.

557/ф. Р-730/Харківська кооперативно-виробнича будівельна артіль 
“Горсельстрой”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління, особових 
рахунків службовців, документи ліквідкому, особові справи членів 
артілі/1926–1928 рр./56 спр.

558/ф. Р-731/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва мила “Миловар”, м. Харків/протоколи засідань правління/
1928 р./1 спр.

559/ф. Р-732/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва молочних продуктів “Молочар”, м. Харків/протоколи засі-
дань правління і ревізійної комісії, головна книга, особові рахунки членів 
артілі/1924–1929 рр./14 спр.

560/ф. Р-733/Харківська кустарна кооперативно-виробнича фарбу-
вальна артіль “Москраска”, м. Харків/протоколи засідань правління, голо-
вна книга, особові рахунки членів артілі/1927–1929 рр./5 спр.

561/ф. Р-734/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців “Надежда”, м. Харків.

562/ф. Р-735/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва дитячих іграшок “Наука и забава”, м. Харків/протоколи засі-
дань правління, головна книга, справа ліквідкому/1924–1929 рр./27 спр.

563/ф. Р-736/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва взуття “Новое единение”, м. Харків/протоколи засідань 
правління, головна книга, списки особового складу, документи ліквід-
кому/1926–1928 рр./3 спр.

564/ф. Р-737/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців і шапкарів “Объединение”, м. Харків/протоколи засідань правління 
артілі/1928–1929 рр./1 спр.

565/ф. Р-738/Харківська кооперативно-виробнича будівельна артіль 
“Окркоопстрой”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних збо-
рів, договори з установами, списки особового складу/1926–1929 рр./70 спр.

566/ф. Р-739/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з будівництва будинків “Укрстрой”, м. Харків/Книга протоколів засідань 
правління, головна книга, особові справи членів артілі/1927 р./40 спр.

567/ф. Р-740/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
дріблення горіхів абрикосових кісточок “Орехдроб”, м. Харків/протоколи 
засідань правління, особові рахунки членів артілі, списки членів артілі, 
документи ліквідкому/1928–1929 рр./10 спр.

568/ф. Р-741/Харківська транспортно-кооперативна артіль “Отпра-
витель”, м. Харків/Головна книга, журнал обліку собівартості продукції/
1924 р./3 спр.

569/ф. Р-742/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
котлярів “паркотел”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів, особові рахунки членів артілі, головна книга, звіти/1924–1929 рр./
31 спр.
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570/ф. Р-743/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
бджолярів “пасечник”, м. Харків/протоколи засідань правління, головна 
книга, книга обліку особового складу/1924–1928 рр./39 спр.

571/ф. Р-744/Харківська кооперативно-бджолярна артіль пасічників 
“садовник-пасечник”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління і 
ревізійної комісії, головна книга, документи ліквідкому/1925–1930 рр./
22 спр.

572/ф. Р-745/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва прядив’яних, канатних виробів “пенько-ткач”, м. Харків/
протоколи загальних зборів, заяви про прийом до членів артілі/1928–
1929 рр./4 спр.

573/ф. Р-746/Харківська кустарна кооперативна артіль інвалідів 
“питание”, м. Харків/протоколи загальних зборів, фінансові звіти, мате-
ріали планування і калькуляції/1929 р./3 спр.

574/ф. Р-747/Харківська кустарна кооперативно-механічна артіль 
з ремонту і листування на друкарських машинках “пишущая машинка”, 
м. Харків/протоколи засідань правління, головна книга, баланс ліквідкому, 
книга обліку особового складу/1925–1929 рр./21 спр.

575/ф. Р-748/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
“пищевик”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних збо-
рів/1928–1929 рр./7 спр.

576/ф. Р-749/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
заготівельників “победа”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління, 
головна книга/1926–1927 рр./6 спр.

577/ф. Р-750/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
витягування і оброблення шкіри “посадник”, м. Харків/протоколи загальних 
зборів, відомості на видачу заробітної плати/1928–1929 рр./4 спр.

578/ф. Р-751/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва галантерейних металевих виробів “прима”, м. Харків/статут 
артілі, відомості про організацію артілі, книга протоколів загальних збо-
рів/1928 р./1 спр.

579/ф. Р-752/Харківська кустарна кооперативно-виробнича палі-
турно-картонажна і лініювальна артіль “пробуждение”, м. Харків/Книга 
протоколів засідань правління, головна книга, акти ревізійної комісії, 
особові справи членів артілі/1925–1928 рр./38 спр.

580/ф. Р-753/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
ковальсько-столярних виробів “промкоопстрой”, м. Харків/Книга прото-
колів засідань правління і загальних зборів, головна книга, документи 
ліквідкому/1925–1928 рр./3 спр.

581/ф. Р-754/Харківська кооперативно-виробнича артіль з ремонту і 
будівництва споруд “промстрой”, м. Харків/протоколи засідань правління і 
загальних зборів, договори на ремонт і будівництво споруд/1927 р./12 спр.

582/ф. Р-755/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
палітурно-лініювального виробництва “прогресс”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів, головна книга, особові рахунки чле-
нів артілі, баланс ліквідкому/1924–1927 рр./27 спр.
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583/ф. Р-756/Харківська кустарна артіль з виробництва заготовки 
взуття “прогресс кустарь”, м. Харків/Книга протоколів загальних зборів 
членів артілі, головні книги/1926–1927 рр./9 спр.

584/ф. Р-757/Харківська  кустарна кооперативно-виробнича артіль 
ковбасних і м’ясних виробів “продукція”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів, головна книга/1927–1928 рр./3 спр.

585/ф. Р-758/Харківська кустарна кооперативна артіль “прожектор”, 
м. Харків/Головна книга/1926 р./1 спр.

586/ф. Р-759/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
слюсарів-механиків “промінь”, м. Харків/протоколи засідань правління 
і загальних зборів, головна книга, особові рахунки службовців, баланс 
ліквідкому/1925–1928 рр./9 спр.

587/ф. Р-760/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва взуття “прочность и изящество”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів, головна книга, особові рахунки 
службовців, відомості на одержання заробітної плати/1926–1927 рр./
16 спр.

588/ф. Р-761/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
птахівництва і дрібного тваринництва “птахівник”, м. Харків/протоколи 
засідань правління артілі, бухгалтерські документи, особові справи членів 
артілі, документи ліквідкому/1925–1928 рр./37 спр.

589/ф. Р-762/Харківська  кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
ремонту і будівництва будинків “Рабочий строитель”, м. Харків/Книга про-
токолів засідань правління, обліку пайових капіталів, відомості про ремонт, 
будівництво будинків, особові списки/1925–1927 рр./70 спр.

590/ф. Р-763/Харківська кустарна кооперативна виробничо-збутова 
артіль з виробництва і збуту оцтової кислоти і столового оцету “Рабочий 
химик”, м. Харків/Головна книга обліку виробництва/1925–1926 рр./3 спр.

591/ф. Р-764/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва реклам і вивісок “Реклама”, м. Харків/протоколи загальних 
зборів членів артілі, головна книга/1926 р./3 спр.

592/ф. Р-765/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
випікання хлібних виробів “Ренесанс”, м. Харків/протоколи засідань прав-
ління і загальних зборів, документи ревізійної комісії/1928 р./5 спр.

593/ф. Р-766/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
взуття “самоход”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів членів артілі, особові рахунки службовців/1926–1927 рр./9 спр.

594/ф. Р-767/Харківська кустарна кооперативна артіль з установлення 
і ремонту центрального парового опалення, каналізації і водопроводу 
“санитария” м. Харків/протоколи засідань правління і загальних зборів 
членів артілі, книги обліку особових рахунків службовців/1927–1930 рр./
7 спр.

595/ф. Р-768/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
санітарно-технічного будівництва “сантехстрой”, м. Харків/протоколи 
загальних зборів, документи ліквідкому/1926–1927 рр./4 спр.

596/ф. Р-769/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва і ремонту взуття “сапожник”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів членів артілі, головна книга/1925–1927 рр./
3 спр.
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597/ф. Р-770/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва цвяхів “свой труд”, м. Харків/протоколи загальних зборів, 
фінансові звіти, акти ревізійної комісії/1924 р./3 спр.

598/ф. Р-771/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців сільськогосподарського одягу “село-одежда”, м. Харків/протоколи 
загальних зборів членів артілі, головна книга/1925 р./2 спр.

599/ф. Р-772/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
трикотажних виробів “Кустарь-сила”, м. Харків/протоколи  засідань пра-
вління і загальних зборів, книга обліку особових рахунків членів ар-
тілі/1928–1929 рр./6 спр.

600/ф. Р-773/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з ремонту і установлення двигунів “сила-техника”, м. Харків/протоколи 
загальних зборів членів артілі, головна книга/1926–1927 рр./5 спр.

601/ф. Р-774/Харківська кустарна кооперативно-виробнича цегляно-
черепична транспортна артіль “силикат”, м. Харків/протоколи засідань 
правління артілі, документи ліквідкому/1928–1929 рр./4 спр.

602/ф. Р-775/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
зі скуповування битої птиці “скубильщик”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів, статут артілі, розрахункові книжки членів 
артілі/1928–1929 рр./3 спр.

603/ф. Р-776/Харківська кустарна кооперативно-виробнича палі-
турна артіль “слава”, м. Харків/звіти, баланси, книга обліку членів 
артілі/1927–1928 рр./3 спр.

604/ф. Р-777/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
пекарів “союз Востока”, м. Харків/Книга протоколів засідань правління 
і загальних зборів, головна книга, рахунки членів артілі/1924–1928 рр./
12 спр.

605/ф. Р-778/Харківська кустарна кооперативно-механічна взуттєва 
артіль “спартак”, м. Харків/12 спр.

606/ф. Р-779/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
кравців “спец”, м. Харків/Річні звіти, головна книга, списки особового 
складу/1927–1929 рр./12 спр.

607/ф. Р-780/Харківське кооперативне виробничо-збутове товариство 
інвалідів, виробництво бляшаних виробів і торгівля бакалійними това-
рами, с. Хорошеве Харківського району і округу/протоколи загальних 
зборів членів артілі, головна книга, акти ревізійної комісії, особові рахунки 
членів артілі/1928–1929 рр./52 спр.

608/ф. Р-781/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
склярів “стекольщик”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів членів артілі, документи ліквідкому/1928 р./2 спр.

609/ф. Р-782/Харківське кустарно-кооперативне механічне товарис-
тво меблярів, м. Харків/Книга протоколів засідань правління і загальних 
зборів, книга обліку виробів і матеріалів, калькуляція, інвентаризаційні відо-
мості, відомості особового складу/1927–1930 рр./28 спр.

610/ф. Р-783/Харківська кустарна кооперативно-виробнича будівельна 
артіль “строитель”, м. Харків/протоколи, вступний і заключний баланс/
1928 р./1 спр.
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611/ф. Р-784/Харківська кустарна кооперативно-виробнича будіве-
льна артіль будівельних технічних транспортних робіт “стротель-
транспортник”, м. Харків/листування з господарськими організаціями про 
заключення угод на виробництво, анкети членів артілі/1927 р./5 спр.

612/ф. Р-785/Харківська кустарна кооперативно-промислова артіль 
з ремонту і установлення парових котлів “Теплострой”, м. Харків/прото-
коли засідань правління, протоколи ліквідкому, особові справи членів 
артілі/1926–1929 рр./44 спр.

613/ф. Р-786/перша Українська кустарна кооперативна теслярсько-
малярна артіль, м. Харків/протоколи загальних зборів членів артілі/1926–
1927 рр./1 спр.

614/ф. Р-787/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва інструментів і нагрівальних приладів “Техник”, м. Харків/
протоколи засідань правління і загальних зборів, звіти про діяльність, книга 
обліку членів артілі/1928–1929 рр./8 спр.

615/ф. Р-788/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
річних технічних будівництв “Техстрой”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів, заяви про прийом до членів артілі, списки 
особового складу/1926–1927 рр./8 спр.

616/ф. Р-789/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва ґудзиків “Труд”, м. Харків/протоколи засідань правління і 
загальних зборів, документи ліквідкому/1928–1929 рр./5 спр.

617/ф. Р-790/Харківська кустарна кооперативна трудова артіль газет-
ників з продажу газет “Труд газетника”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів членів артілі, головна книга, протоколи і звіти 
ліквідкому/1926–1928 рр./7 спр.

618/ф. Р-791/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
хлібних виробів “Труд и хлеб”, м. Харків/Головна книга, калькуляції, книга 
обліку членів артілі/1927 р./4 спр.

619/ф. Р-792/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
“Труд-химик”, м. Харків/Головна книга, членські книжки/1925–1929 рр./
4 спр.

620/ф. Р-793/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
ремонту і будівництва будинків “Трудовик-строитель”, м. Харків/прото-
коли загальних зборів, анкети членів артілі, протоколи засідань ліквід-
кому/1926–1927 рр./17 спр.

621/ф. Р-794/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва хутрових шуб “Труд-шубник”, м. Харків/протоколи засі-
дань правління і загальних зборів, особові справи членів артілі, головна 
книга/1924–1927 рр./29 спр.

622/ф. Р-795/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
ремонту і будівництва парових котлів і топок для спалення низькосорт-
ного палива “Інженер теплотехнік”, м. Харків/протоколи засідань прав-
ління, журнал обліку членів артілі, бухгалтерські документи/1928–
1930 рр./14 спр.

623/ф. Р-796/Українське кооперативне наукове модельно-музейне 
товариство “Укрмодмуз”, м. Харків/листування з питань виробництва, 
приміщення для товариства/1929 р./3 спр.
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624/ф. Р-797/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва скобкових виробів “Універсал”, м. Харків/протоколи загаль-
них зборів членів артілі, головна книга, книга обліку членів артілі/1924–
1928 рр./9 спр.

625/ф. Р-798/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
чавуно-мідяно-ливарно-машинних частин і арматур “Установка”, м. Харків/
Головні книги/1928 р./2 спр. 

626/ф. Р-799/Харківська виробничо-збутова кооперативна артіль 
м’ясних виробів “пищепродук”, м. Харків/протоколи загальних зборів 
членів артілі і засідань правління, головні книги, накази і розпорядження 
по артілі, списки особового складу/1928 р./204 спр.

627/ф. Р-801/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва фарби і цинкобілил “Химэмальмас”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів членів артілі, головна книга/1927–
1928 рр./4 спр.

628/ф. Р-802/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль з 
виробництва цементу і залізобетонних виробів “Цемент”, м. Харків/Голо-
вна книга, анкети членів артілі/1927–1930 рр./4 спр.

629/ф. Р-803/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва різних видів взуття “Чувячник”, м. Харків/протоколи засі-
дань правління і загальних зборів, документи ліквідкому/1928–1929 рр./
7 спр.

630/ф. Р-804/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва панчохів і шкарпеток “Чулочник”, м. Харків/Калькуляція 
і відомості про собівартість продукції, заяви про прийом до членів ар-
тілі/1925–1926 рр./1 спр.

631/ф. Р-805/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
лимарів “Шортруд”, м. Харків/Головні книги/1928 р./2 спр.

632/ф. Р-806/Харківська кустарна кооперативно-виробнича артіль 
з виробництва цвяхів і шурупів “Штамп-гвоздь”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів, головна книга, книга обліку членів 
артілі/1925–1926 рр./5 спр.

633/ф. Р-808/Харківське кооперативно-кредитне товариство “Южный 
кредит”, м. Харків/протоколи засідань правління артілі/1922–1924 рр./
3 спр.

634/ф. Р-809/Кустарна кооперативно-виробнича артіль з земляних 
робіт на південній залізниці “Рабочий”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів членів артілі, особові рахунки членів артілі, 
листування про ліквідацію артілі/1926–1929 рр./30 спр.

635/ф. Р-810/Харківська кооперативна артіль жилбудкоопа “Коопе-
ратор-строитель”, м. Харків/протоколи засідань правління, проекти будин-
ків, книга обліку розрахунків з пайовиками/1927–1928 рр./8 спр.

636/ф. Р-811/Харківський житловий кооператив “служащий”, м. Хар-
ків/листування про надання квартир і будматеріалів/1925–1927 рр./2 спр.

637/ф. Р-812/Харківський житлово-орендний кооператив № 792/181 
по вул. Миргородська № 28, м. Харків/Книга протоколів засідань прав-
ління і загальних зборів членів артілі/1924–1927 рр./3 спр.
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638/ф. Р-813/Житлово-орендний кооператив № 1277 по вул. Жов-
тнева, № 70, м. Харків/протоколи засідань правління кооперативу/1924–
1927 рр./1 спр.

639/ф. Р-814/Харківський житлово-орендний кооператив № 1485 по 
вул. плеханівська, № 4, м. Харків/протоколи загальних зборів, фінансові 
звіти, списки особового складу/1924–1928 рр./10 спр.

640/ф. Р-815/Харківський житлово-орендний кооператив № 2256 по 
в’їзду Іскринському, № 2, м. Харків/Книга протоколів засідань правління і 
загальних зборів, ревізійної комісії/1925–1928 рр./6 спр.

641/ф. Р-816/Харківський житлово-орендний кооператив № 2371 у 
провулку Каплуновський, № 18, м. Харків/Головна книга, книги обліку 
особових рахунків членів кооперативу/1925–1927 рр./8 спр.

642/ф. Р-817/Харківський житлово-орендний кооператив № 2590 по 
вул. Карповська, № 9, м. Харків/протоколи засідань правління, фінансові 
звіти/1926–1927 рр./4 спр.

643/ф. Р-818/Управління Охтирської повітової радянської робітничо-
селянської міліції, Харківська губернія/4 спр.

644/ф. Р-819/Валківська трудова семирічна школа № 2 Народного 
Комісаріату освіти, м. Валки Харківської губернії/протоколи засідань пед-
ради, списки батьків, які відвідували збори/1920 р./1 спр.

645/ф. Р-822/Робітничо-селянська інспекція Харківського губернсь-
кого виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів, м. Харків/Відділи: адміністративний, земельний, продо-
вольчий, охорони здоров’я, фінансовий, господарчий, фактичних ревізій, 
юридична частина, бухгалтерія/1920–1925 рр./1717 спр.

646/ф. Р-826/Харківський губернський комітет постачання промис-
ловості, м. Харків/Відділи: загальний, матеріально-кошторисний, обліко-
вий, розподілу металу, постачання, складу і транспорту, отримання орендної 
плати, бухгалтерія/1920–1923 рр./143 спр.

647/ф. Р-828/Харківський губернський комітет цивільних споруд 
“Губкомгоссоор” м. Харків/Відділи: загальний, адміністративний, вироб-
ничий, архітектурно-будівельний, матеріально-комерційний, особового 
складу, бухгалтерія/1920–1922 рр./554 спр.

648/ф. Р-829/Харківське губернське управління мукомольної проми-
словості “Губмука”, м. Харків/Відділи: загальний, адміністративний, пос-
тачання/1920–1921 рр./93 спр.

649/ф. Р-830/Харківське губернське управління харчової промисло-
вості “Губища”, м. Харків/Відділи: загальний, організаційний, виробничо-
технічний, робітничого постачання, заготівлі, особового складу, бухгал-
терія/1920–1922 рр./403 спр.

650/ф. Р-834/Богодухівська повітова рада народного господарства 
Харківської губернії, м. Богодухів Харківської губернії/секретаріат, від-
діли: загальний, виробничий, орендний, шкіряний, друкарський, держ-
споруд, будматеріалів, паливний, торговельно-заготівельний, харчовий, 
бухгалтерія/1919–1922 рр./409 спр.

651/ф. Р-836/Вовчанський повітовий відділ народного господарства, 
м. Вовчанськ Харківської губернії/Відділи: загальний, виробничий, мель-
нично-круп’яний, хімічний, шкіряний, земельний, будівельних матеріалів, 
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споруд, орендний, паливний, торф’яний, розпорядчий, постачання, особо-
вого складу, бухгалтерія/1919–1923 рр./328 спр.

652/ф. Р-837/зміївська повітова рада народного господарства, м. змі-
їв Харківської губернії/Відділи: загальний, шкіряний/1922 р./10 спр.

653/ф. Р-839/Куп’янський повітовий відділ народного господарства, 
м. Куп’янськ Харківської губернії/Відділи: загальний, виробничий, металу, 
хімічний, держспоруд, будматеріалів, паливний, заготівельний, військових 
заготівок, кустарно-промисловий, шкіряний, орендний, постачання, харчо-
вий, господарчий, особового складу, бухгалтерія/1919–1922 рр./444 спр.

654/ф. Р-840/лебединський повітовий відділ народного господар-
ства, м. лебедин Харківської губернії/3 спр.

655/ф. Р-842/Відділ народного господарства сумського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. суми Харківської губернії/Відділи: загальний, металів, 
сільської промисловості, держспоруд, друкарський, хімічний, будматеріалів, 
постачання, харчовий, шкіряний, орендний, соціального забезпечення, 
праці, лісовий, бухгалтерія/1919–1923 рр./486 спр.

656/ф. Р-843/Відділ народного господарства Чугуївського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Чугуїв Харківської губернії/Відділи: загальний, виробничий, 
хімічний, кустарної промисловості, комунального господарства, масло-
бійного виробництва, постачання, бухгалтерія/1920–1922 рр./81 спр.

657/ф. Р-844/Вовчанська повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. Вовчанськ Харківської губернії/Документи про створення повіту і пере-
вірки установи/1921–1922 рр./48 спр.

658/ф. Р-849/сумське окружне земельне управління, м. суми Хар-
ківської губернії/Відомості обліку і розподілу нетрудового сільськогос-
подарського фонду, орної землі/1923–1924 рр./13 спр.

659/ф. Р-853/сумська повітова робітничо-селянська інспекція, 
м. суми Харківської губернії/Накази, звіти про діяльність, протоколи засі-
дань РсІ, матеріали обстеження повітових організацій, листування про 
особовий склад/1920–1923 рр./57 спр.

660/ф. Р-860/Інспектура соціального забезпечення Куп’янського 
окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. Куп’янськ Харківського округу/Циркуляри, 
постанови і розпорядження інспектури і окружного відділу забезпечення, 
плани робіт, протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, засідань 
окрвиконкому, окрсільсекції, звіти про роботу, листування з окружним і 
районними організаціями, бухгалтерські документи/1925–1930 рр./119 спр.

661/ф. Р-863/Куп’янська окружна контора державного страхування, 
м. Куп’янськ Харківського округу/Відділи: загальний, особового страху-
вання, окладний/1928–1930 рр./66 спр.

662/ф. Р-864/Харківська окружна контора державного страхування, 
м. Харків/Відділи: загальний, окладний, сільськогосподарський, особового 
страхування, гарантійний, неокладного страхування, бухгалтерія/1923–
1930 рр./6304 спр.

663/ф. Р-866/Харківська окружна комісія допомоги дітям “Окрпом-
дет”, м. Харків/Циркуляри і розпорядження ЦК допомоги дітям, протоколи 
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засідань окружної комісії, анкети обстеження дитячих установ, відомості з 
особового складу/1925–1932 рр./472 спр.

664/ф. Р-868/Управління уповноваженого Народного Комісаріату 
зовнішньої торгівлі УсРР по Харківському округу, м. Харків/Відділи: 
загальний, інструментальний, регулювання, хлібний, статистичний, бух-
галтерія/1926–1928 рр./419 спр.

665/ф. Р-880/Харківська окружна судова земельна комісія, м. Харків/
судові справи із земельного устрою, річні звіти, протоколи розпорядних 
засідань, листування і відомості особового складу/1923–1930 рр./809 спр.

666/ф. Р-881/полтавська губернська судова комісія із земельних  супе-
речок, м. полтава Харківського округу/судові справи з землеустроїв/1923–
1925 рр./22 спр.

667/ф. Р-882/Красноградська районна судова комісія із земель-
них суперечкок, м. Красноград/судові справи із землеустроїв/1923–1924 рр./
69 спр.

668/ф. Р-883/павлоградська окружна судова комісія із земельних су-
перечок, м. павлоград/судові справи із землеустроїв/1924 р./152 спр.

669/ф. Р-895/Управління каналізації Харківського губернського від-
ділу комунального господарства, м. Харків/плани робіт із розширення 
магістралей, документи з проектування, ремонту і устрою магістралей, 
особові справи службовців/1918–1924 рр./224 спр.

670/ф. Р-897/Управління Харківської міської електричної станції, 
м. Харків/Відомості про обладнання і проведення електричного світла в 
місті і на підприємствах, кошториси електростанції, протоколи загальних 
зборів робітників станції, відомості особового складу/1918–1924 рр./
610 спр.

671/ф. Р-902/сьома радянська лікарня Харківського міського відділу 
охорони здоров’я, м. Харків/Накази по лікарні, листування з Харківським 
губвідділом охорони здоров’я про рух хворих, із особового складу/1921 р./
13 спр.

672/ф. Р-905/Тридцять сьома радянська лікарня, м. Харків/Накази 
і розпорядження по лікарні, відомості особового складу/1920–1922 рр./
9 спр.

673/ф. Р-908/поліклініка при комітеті боротьби з безробіттям 
“Медработник”, м. Харків/протоколи засідань лікарів, квартальні звіти, 
головна й інвентарна книги/1928–1930 рр./31 спр.

674/ф. Р-909/Шкільно-показова зубна амбулаторія Харківського від-
ділу охорони здоров’я, м. Харків/Накази окружного відділу охорони здо-
ров’я, протоколи загальних зборів, річні звіти, відомості особового складу/
1920 р./119 спр.

675/ф. Р-910/Харківський дитячий денний санаторій в міському па-
рку, м. Харків/списки особового складу/1923 р./3 спр.

676/ф. Р-911/Дитячий санаторій в селищі “Високий” Харківського 
району/Головна книга, договори, акти/1922–1926 рр./5 спр.

677/ф. Р-913/Будинок відпочинку в с. Мерефа Харківського окруж-
ного відділу охорони здоров’я, с. Мерефа Харківського округу/Відомості 
особового складу/1923 р./3 спр.
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678/ф. Р-914/Туберкульозний санаторій Харківського губернського 
відділу охорони здоров’я “сокольники”, м. Харків/Книга наказів, головна 
книга, відомості особового складу/1924 р./3 спр.

679/ф. Р-916/сьома дитяча радянська лікарня Харківського губернсь-
кого відділу охорони здоров’я, м. Харків/4 спр.

680/ф. Р-926/Харківська торговельна контора металевого тресту 
Центрального району, м. Харків/Накази по конторі, плани і звіти, акти 
ревізії, відомості особового складу/1920–1922 рр./432 спр.

681/ф. Р-928/Українське акціонерне товариство із збирання, закупівлі 
й утилізації відходів “Укрутильсбор”, м. Харків/секретаріат, канцелярія, 
загальне діловодство, бухгалтерія/1923–1930 рр./650 спр.

682/ф. Р-929/Харківське крайове відділення Українського акціонер-
ного товариства із збирання відходів “ Укрутильсбор”, м. Харків/Договори і 
листування з різними організаціями про збирання, відсилку відходів/1926–
1929 рр./28 спр.

683/ф. Р-930/Харківська торговельна контора промислового об’єд-
нання при смоленській губернській раді народного господарства “смол-
промторг”, м. Харків/Головна книга, рахунки правління, особові рахунки 
працівників/1922–1927 рр./7 спр.

684/ф. Р-931/Українсько-Кримська контора торговельно-промисло-
вого акціонерного товариства.

685/ф. Р-933/Харківське товариство взаємного кредитування, м. Хар-
ків/Бухгалтерські документи правління і ліквідкому/1922–1930 рр./625 спр.

686/ф. Р-934/Богодухівське товариство взаємного кредитування, 
м. Богодухів Харківського округу/Книги протоколів засідань ради, бухгал-
терські документи/1926–1930 рр./134 спр.

687/ф. Р-935/Харківська районна контора виробничої частини Укра-
їнського управління лісами, м. Харків/протоколи нарад, книги обліку 
масових заготівель, доповіді, баланси, листування з лісозаводами, відомості 
особового складу/1923–1930 рр./677 спр.

688/ф. Р-936/лісопильний завод Українського управління лісами, 
с. Мерчик Валківського району Харківського округу/Головні книги, книги 
обліку матеріалів, касові книги технічного виробництва, книги обліку осо-
бового складу/1923–1927 рр./38 спр.

689/ф. Р-937/Харківська окружна спілка птахокооперативних това-
риств “Коопптахсоюз”, м. Харків/Відділи: організаційний, оперативний, 
бухгалтерія, ліквідком/1929–1930 рр./121 спр.

690/ф. Р-938/Харківське окружне товариство кустарно-виробничої 
кооперації, м. Харків/секретаріат, відділи: організаційний, статистичний, 
інструкторський, плановий, торговельний, товарний, збуту, особового 
складу, культури, юридична частина, бухгалтерія/1920–1931 рр./721 спр.

691/ф. Р-939/Харківська районна спілка сільськогосподарського тва-
ринницького кооперативного товариства “Райскотарспілка”, м. Харків/
плани робіт, відомості  про кооперацію населення і мобілізацію, про 
заготівлю хліба, особового складу/1919–1930 рр./51 спр.

692/ф. Р-940/Харківська окружна секція сільськогосподарської 
кооперації “Окрколхозсекция”, м. Харків/протоколи засідань машинно-
тракторних товариств, акти ревізії і обстеження колгоспів, документи 
ліквідкому/1924–1930 рр./211 спр.
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693/ф. Р-941/Ринковий комітет Центрального комунального ринку, 
м. Харків/Відділи: загальний, юридичний, статистичний, бухгалтерія/1922–
1929 рр./242 спр.

694/ф. Р-942/Ринковий комітет кінного ринку, м. Харків/Відділи: 
загальний, юридичний, статистичний, бухгалтерія/1923–1928 рр./79 спр.

695/ф. Р-943/Об’єднаний комітет приватних торгівців і державних 
торговельних підприємств, м. Харків/Відділи: загальний, юридичний, бух-
галтерія/1928–1930 рр./259 спр.

696/ф. Р-944/Державний млин, орендований Українською спілкою 
споживчих кооперативних організацій “Вукоопспілка”, м. Харків/статис-
тичні відомості виробництва, баланси, бухгалтерські документи/1928–
1930 рр./121 спр.

697/ф. Р-945/Харківська виробнича кооперативна цегляно-транс-
портна артіль “свой труд”, м. Харків/загальний відділ, бухгалтерія/1929–
1930 рр./17 спр.

698/ф. Р-949/приватне акціонерне товариство з виробництва і збуту 
лаків, фарб і москательних виробів “Мосхимлак”, м. Харків/загальний 
відділ, бухгалтерія/1925–1930 рр./2537 спр.

699/ф. Р-950/приватне акціонерне товариство з торгівлі паливом і 
будівельними матеріалами “Топстрой”, м. Харків/статут, протоколи засі-
дань ради, документи особового складу, бухгалтерія/1929–1930 рр./10 спр.

700/ф. Р-951/приватне акціонерне товариство з виробництва меблів 
“Мебель-кровать”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів, головні книги, відомості особового складу/1928–1930 рр./34 спр.

701/ф. Р-957/Харківське окружне промислово-кооперативне товари-
ство з виробництва вогнетривких будівельних матеріалів “строительный 
кирпич”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних зборів, 
акти на виробництво фабрикатів і напівфабрикатів, відомості особового 
складу/1928–1930 рр./217 спр.

702/ф. Р-958/правління об’єднаних трудових колективів при Хар-
ківському окружному комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Відділи: 
загальний, комерційний, торговельний, статистичний, бухгалтерія/1924–
1930 рр./988 спр.

703/ф. Р-959/Харківський трудовий колектив безробітних акторів 
Українського народного театру при окружному комітеті боротьби з без-
робіттям “Окркомборбез”, м. Харків/Фінансово-матеріальні звіти, відомо-
сті отримання заробітної плати/1925–1926 рр./4 спр.

704/ф. Р-960/Харківський трудовий колектив безробітних “Бюро 
поручений” при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомбор-
без”, м. Харків/судові справи, бухгалтерські документи/1926–1930 рр./
98 спр.

705/ф. Р-961/Харківський трудовий колектив безробітних вантажни-
ків при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, 
м. Харків/протоколи засідань колективу, відомості особового складу/1921–
1930 рр./23 спр.

706/ф. Р-962/Харківський трудовий колектив безробітних співробіт-
ників “Гарантированного труда” при окружному комітеті боротьби з безро-
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біттям “Окркомборбез”, м. Харків/Фінансово-матеріальні звіти, протоколи 
ліквідкому, відомості особового складу/1926–1928 рр./42 спр.

707/ф. Р-963/Харківський трудовий колектив безробітних годин-
никарів при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, 
м. Харків/Фінансово-матеріальні звіти, відомості особового складу/1924–
1930 рр./32 спр.

708/ф. Р-964/Харківський трудовий колектив безробітних працівни-
ків городно-промислового господарства при окружному комітеті боротьби 
з безробіттям  “Окркомборбез”, м. Харків/протоколи рад, матеріали пе-
редачі колективу “плодспілки”, трудові договори, відомості особового 
складу/1927–1929 рр./17 спр.

709/ф. Р-965/Харківський трудовий колектив безробітних працівників 
машинописної праці при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окр-
комборбез”, м. Харків/Фінансово-матеріальні звіти, матеріали перекваліфі-
кації друкарок, калькуляції, відомості особового складу/1926–1930 рр./
39 спр.

710/ф. Р-966/Харківський трудовий колектив безробітних з розпов-
сюдження книг, журналів і газет “Книгагазжур” при окружному комітеті 
боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/протоколи засідань і 
накази правління, бухгалтерські документи/1926–1930 рр./14 спр.

711/ф. Р-967/Харківський трудовий колектив безробітних працівни-
ків комунальних підприємств “Комунальник” при окружному комітеті бо-
ротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/загальний відділ, бухгал-
терія/1925–1930 рр./245 спр.

712/ф. Р-968/Харківський трудовий колектив безробітних лимарів 
при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/
Фінансово-матеріальні звіти, відомості особового складу/1924–1927 рр./
3 спр.

713/ф. Р-969/Харківський трудовий колектив безробітних виконавців 
масових робіт “Массраб” при окружному комітеті боротьби з безробіттям 
“Окркомборбез”, м. Харків/Циркуляри і накази правління, бухгалтерські 
документи, відомості особового складу/1927–1931 рр./33 спр.

714/ф. Р-970/Харківський трудовий колектив безробітних оббиваль-
ників при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, 
м. Харків/Головна книга, бухгалтерські документи, відомості особового 
складу/1926–1927 рр./6 спр.

715/ф. Р-971/Харківський трудовий колектив безробітних робітни-
ків-металістів при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окрком-
борбез”, м. Харків/Фінансово-матеріальні звіти, відомості особового 
складу/1925–1927 рр./6 спр.

716/ф. Р-972/Харківський другий трудовий колектив безробітних ро-
бітників-металістів при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окр-
комборбез”, м. Харків/статистичні відомості особового складу, бухгал-
терські документи/1926–1928 рр./28 спр.

717/ф. Р-973/Харківський трудовий колектив безробітних з вироб-
ництва штучної мінеральної води при “Окркомборбез”, м. Харків/65 спр.

718/ф. Р-974/Харківський трудовий колектив безробітних мішеч-
ників при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, 
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м. Харків/Бухгалтерські документи, відомості особового складу/1926–
1929 рр./20 спр.

719/ф. Р-975/Харківський трудовий колектив безробітних працівників 
народного харчування “Наркомпит” при окружному комітеті боротьби з 
безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/Бухгалтерські документи/1926–
1930 рр./103 спр.

720/ф. Р-976/Харківський трудовий колектив безробітних пекарів 
при окружному комітеті боротьби з безробіття “Окркомборбез”, м. Харків/
Відділи: загальний, виробничий, рахунковий/1924–1929 рр./38 спр.

721/ф. Р-977/Харківський трудовий колектив безробітних пилярів при 
окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/
протоколи загальних зборів, документи про реорганізацію, бухгалтерські 
документи/1923–1928 рр./17 спр.

722/ф. Р-978/Харківський трудовий колектив безробітних працівни-
ків профспілки радянських торговельних службовців при окружному 
комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/Книги наказів, 
матеріали про організацію експедиційно-транспортної контори, відомості 
особового складу/1923–1927 рр./60 спр.

723/ф. Р-979/Харківський трудовий колектив безробітних рахівників 
при окружному комітеті боротьби з безробіття “Окркомборбез”, м. Харків/
статистичні звіти, книги обліку особових рахунків/1927–1928 рр./9 спр.

724/ф. Р-980/Харківський трудовий колектив безробітних працівників 
комісійної торгівлі при окружному комітеті боротьби з безробіттям, 
м. Харків/загальний відділ, бухгалтерія, ліквідком/1926–1928 рр./37 спр.

725/ф. Р-981/Харківський трудовий колектив зі збирання утилю 
“Укрутильсырьё” при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окр-
комборбез”, м. Харків/загальний відділ, бухгалтерія/1926–1930 рр./
234 спр.

726/ф. Р-982/Харківський трудовий колектив профспілки працівни-
ків мистецтва при окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомб-
орбез”, м. Харків/Накази профспілки, фінансово-матеріальні звіти, відомо-
сті особового складу/1923–1929 рр./26 спр.

727/ф. Р-983/Харківський трудовий колектив робітників універсаль-
ної праці “Харкруп” при окружному комітеті боротьби з безробіттям , 
м. Харків/Головна книга, матеріали ліквідкому, особові рахунки 
службовців/1929–1930 рр./174 спр.

728/ф. Р-984/Харківський трудовий колектив шкіряників при 
окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/
Фінансово-матеріальні звіти, відомості особового складу/1928–1929 рр./
16 спр.

729/ф. Р-985/Богодухівський трудовий колектив безробітних мета-
лістів при Харківському окружному комітеті боротьби з безробіттям, 
м. Богодухів Харківського округу/Особові рахунки службовців/1923–
1928 рр./20 спр.

730/ф. Р-986/Богодухівський трудовий колектив безробітних робіт-
ників-шкіряників при Харківському окружному комітеті боротьби з безро-
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біттям, м. Богодухів Харківського округу/протоколи, виробничі звіти, акти 
обстеження, фінансово-матеріальні звіти/1924–1930 рр./25 спр.

731/ф. Р-987/Валківський трудовий торговельно-виробничий колек-
тив працівників при Харківському окружному комітеті боротьби з безробіт-
тям, м. Валки Харківського округу/Фінансово-матеріальні звіти/1927–
1930 рр./7 спр.

732/ф. Р-988/Вовчанський трудовий торговельно-виробничий колек-
тив працівників при Харківському окружному комітеті боротьби з без-
робіттям, м. Вовчанськ Харківського округу/статистичні звіти, особові 
рахунки службовців/1925–1930 рр./33 спр.

733/ф. Р-989/золочівський трудовий торговельно-виробничий колек-
тив працівників при Харківському окружному комітеті боротьби з безро-
біттям, м. золочів Харківського округу/Фінансово-матеріальні звіти, особові 
рахунки службовців/1928–1929 рр./9 спр.

734/ф. Р-990/лозівський трудовий об’єднаний колектив безробітних 
“Виробничий комбінат” при Харківському окружному комітеті боротьби з 
безробіттям, м. лозова Харківського округу/1928–1929 рр./9 спр.

735/ф. Р-991/Охтирський трудовий колектив безробітних працівників 
при Харківському окружному комітеті боротьби з безробіттям “Окркомбор-
без”, м. Охтирка Харківського округу/Книга наказів, обліку матеріалів, 
відомості особового складу/1928–1929 рр./23 спр.

736/ф. Р-992/Клеєварний завод Харківського окружного комітету 
боротьби з безробіттям “Окркомборбез”, м. Харків/протоколи виробничих 
нарад, обліково-контрольні картки, фінансово-матеріальні звіти/1926–
1928 рр./5 спр.

737/ф. Р-993/Третя фабрика взуття ім. Комінтерну при Харківському 
окружному комітеті боротьби з безробіттям , м. Харків/загальний відділ, 
бухгалтерія/1927–1930 рр./75 спр.

738/ф. Р-994/Техно-хімічна фабрика розфасовки ім. 8 Березня при 
Харківському окружному комітеті боротьби з безробіттям , м. Харків/
протоколи нарад окрфілії, головна книга, матеріали з охорони праці, накази 
по фабриці, листування про постачання електричного обладнання, книга 
обліку особового складу/1927–1930 рр./75 спр.

739/ф. Р-996/Швейна фабрика “прозодяг” при Харківському окруж-
ному комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Фінансово-матеріальні 
звіти, особові рахунки працівників/1925–1929 рр./17 спр.

740/ф. Р-1027/заводський комітет профспілки працівників текстиль-
ної промисловості при сировинному ліквідаційному заводі “Укрмешторг”, 
м. Харків/протоколи засідань профкому і загальних зборів, списки особо-
вого складу/1922–1923 рр./10 спр.

741/ф. Р-1029/Місцевий комітет профспілки  медико-санітарних пра-
цівників “Медсантруд” при адміністративно-санітарних курсах окружного 
відділу охорони здоров’я, м. Харків/протоколи засідань місцевого комітету 
і загальних зборів культкомісії, звіти/1923–1925 рр./3 спр.

742/ф. Р-1030/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних пра-
цівників “Медсантруд” при 14-й радянській аптеці, м. Харків/протоколи 
засідань профкому і загальних зборів/1923 р./1 спр.
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743/ф. Р-1037/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників при дитячому ізоляторі № 2, м. Харків/протоколи засідань 
профкому і загальних зборів, доповіді ревізійної комісії/1923–1925 рр./
6 спр.

744/ф. Р-1038/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників “Медсантруд” евакоприймальника № 1, м. Харків/протоколи 
засідань профкому і загальних зборів/1922 р./1 спр.

745/ф. Р-1040/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників “Медсантруд” при евакопункті, м. Харків/протоколи засідань 
місцевого комітету і загальних зборів культкомісії/1922 р./5 спр.

746/ф. Р-1042/Мурафський цукровий завод, м. Мурафа Богодухівсь-
кого району Харківського округу/Циркуляри, звіти про діяльність, головна 
книга, кошториси, баланси, списки особового складу/1918–1923 рр./
240 спр.

747/ф. Р-1044/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників “Медсантруд” при 10-й радянській лікарні, м. Харків/про-
токоли засідань профкому і загальних зборів/1923 р./1 спр.

748/ф. Р-1045/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників “Медсантруд” при нічліжному будинку № 2, м. Харків/
протоколи засідань профкому і загальних зборів/1925 р./1 спр.

749/ф. Р-1046/Місцевий комітет профспілки медико-санітарних 
працівників “Медсантруд” при яслях № 15, м. Харків/Книга протоколів/
1925 р./1 спр.

750/ф. Р-1050/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” при садку “Металіст” Харківського паровозобудівного заводу 
ім. Комінтерну, м. Харків/2 спр.

751/ф. Р-1052/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” при театрі робітничого будинку, м. Харків/2 спр.

752/ф. Р-1053/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського театру “Арлекін”, м. Харків/2 спр.

753/ф. Р-1055/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського українського драматичного театру, м. Харків/4 спр.

754/ф. Р-1057/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського державного Червонозаводського театру, м. Харків/
4 спр.

755/ф. Р-1058/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” 1-го Харківського державного українського театру, м. Харків/9 спр.

756/ф. Р-1059/Місцевий комітет членів профспілки “Рабис” колекти-
ву Харківського державного театру російської драми, м. Харків/7 спр.

757/ф. Р-1061/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського нового кінотеатру, м. Харків/5 спр.

758/ф. Р-1062/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського театру музичної комедії, м. Харків/6 спр.

759/ф. Р-1065/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського державного цирку, м. Харків.

760/ф. Р-1066/Місцевий комітет профспілки працівників мистецтва 
“Рабис” Харківського Червонозаводського цирку, м. Харків/4 спр.
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761/ф. Р-1075/Місцевий комітет № 8 профспілки працівників народ-
ного харчування “Нарпит” при їдальні № 13 Харківського Центрального 
робітничого кооперативу, м. Харків/Фінансові звіти місцевого комітету і 
комісії взаємодопомоги/1927–1928 рр./2 спр.

762/ф. Р-1078/Місцевий комітет працівників підприємств державного 
політуправління в м. Харкові.

763/ф. Р-1079/Місцевий комітет профспілки працівників приватних 
підприємств, м. Харків/протоколи засідань місцевого комітету і загальних 
зборів членів профспілки/1924–1929 рр./13 спр.

764/ф. Р-1082/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців Верховного трибуналу УРсР, м. Харків/5 спр.

765/ф. Р-1083/Місцевий комітет колективу працівників речового 
складу Українського військового округу ппО, м. Харків/11 спр.

766/ф. Р-1084/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Всеукраїнському єврейському громадському комітеті 
з надання допомоги постраждалим від погромів і стихійного лиха “Все-
укрєвробком”, м. Харків.

767/ф. Р-1090/Фабричний комітет профспілки працівників тютюно-
вої промисловості при 7-й тютюновій фабриці, м. Харків/протоколи засі-
дань фабкому і загальних зборів, плани робіт, циркуляри, інструкції і поло-
ження, звіти і протоколи засідань добровільного товариства/1922–1925 рр./
55 спр.

768/ф. Р-1098/Харківська агенція Всеукраїнської кооперативної 
страхової спілки “Коопстрах”, м. Харків/листування з кооперативними 
організаціями про страхування майна, відомості обліку страхових до-
кументів/1927–1930 рр./63 спр.

769/ф. Р-1099/Харківські державні курси з підготовки до вищих 
навчальних закладів Харківської окружної інспекції народної освіти, 
м. Харків/протоколи нарад адміністрації і приймальної комісії, навчальні 
плани і програми, особові справи слухачів/1927–1929 рр./36 спр.

770/ф. Р-1101/Харківська окружна спілка буряківничих товариств 
“Укрбуряксоюз”, м. Харків/протоколи засідань з’їздів Окрбурякспілки, зві-
ти районів, плани робіт, списки особового складу/1929–1930 рр./196 спр.

771/ф. Р-1102/Куп’янська окружна спілка буряківничих товариств 
“Укрбуряксоюз”, м. Харків/протоколи засідань з’їздів Окрбурякспілки, зві-
ти районів, акти обміру землі, відомості особового складу/1927–1930 рр./
53 спр.

772/ф. Р-1103/Богодухівська районна спілка кооперативних буря-
ківничих товариств “Райбуряксоюз”, м. Богодухів Харківського округу/
протоколи засідань правління, плани робіт, звіти товариства і сільсько-
господарських курсів, відомості особового складу/1927–1929 рр./269 спр.

773/ф. Р-1104/Вовчанська районна спілка кооперативних буряків-
ничих товариств “Райбуряксоюз”, м. Вовчанськ Харківського округу/прото-
коли засідань правління, плани робіт, звіти товариства і сільськогосподарсь-
ких курсів, відомості особового складу/1926–1929 рр./282 спр.

774/ф. Р-1105/Фабрика “Женский труд” при Харківському окруж-
ному комітеті боротьби з безробіттям (з виробництва штучних квітів, 
іграшок), м. Харків/Накази, головна книга, баланси, відомості особового 
складу/1926–1930 рр./74 спр.



Державний архів Харківської області

�2�

775/ф. Р-1106/Харківська торговельна філія видавництва “Українсь-
кий робітник”, м. Харків/76 спр.

776/ф. Р-1110/Харківське кооперативно-тваринницьке товариство 
“Тваринництво”, м. Харків/протоколи засідань правління і загальних збо-
рів, головна книга, матеріали ревізійної комісії, книги обліку і анкети чле-
нів товариства/1925–1930 рр./120 спр.

777/ф. Р-1111/Харківська міжрайонна арбітражна комісія, м. Харків/
протоколи засідань арбітражної комісії, справи окремих осіб і установ, які 
розглядала комісія/1927–1931 рр./1569 спр.

778/ф. Р-1112/Вовчанське повітове товариство сільськогосподарсь-
ких і кооперативних товариств, м. Вовчанськ Харківської губернії/Відділи: 
загальний, організаційний, бухгалтерія/1918–1920 рр./164 спр.

779/ф. Р-1113/Харківська база акціонерного товариства у справі збуту 
сільськогосподарських машин і знаряддя “плугатар”, м. Харків/Відділи: 
загальний, судовий, бухгалтерія/1922–1928 рр./484 спр.

780/ф. Р-1114/Валківська районна сільськогосподарська спілка ко-
лективів і кооперативів, м. Валки Харківської губернії/Відділи: загальний, 
організаційно-інструкторський, торговельний, агрономічний, товарний, 
фінансово-рахунковий, колгоспів/1920–1926 рр./562 спр.

781/ф. Р-1115/Вовчанська районна спілка кредитно-кооперативних і 
сільськогосподарських товариств “Райкредитсільгоспспілка”, м. Вовчанськ 
Харківського округу/Відділи: загальний, організаційний, торговельний, 
товарний, сільськогосподарський/1923–1929 рр./631 спр.

782/ф. Р-1116/Харківська районна спілка сільськогосподарських 
кредитно-кооперативних і колективних господарств, м. Харків/Відділи: за-
гальний, організаційний, торговельний, торговельно-виробничий, хлібний, 
селянських займів; юридична частина, бухгалтерія/1922–1927 рр./1224 спр.

783/ф. Р-1118/Харківська окружна зернова спілка “зерносоюз”, 
м. Харків/Відділи: загальний, організаційно-плановий, агрономічний, бух-
галтерія/1929–1930 рр./52 спр.

784/ф. Р-1120/Куп’янська окружна зернова спілка сільськогосподар-
ських колективів, м. Куп’янськ Харківського округу/Відділи: загальний, 
організаційно-плановий, агрономічний, контрактний і реалізації, куль-
турний, машинно-тракторний, фінансово-рахунковий, спеціальних галу-
зей/1929–1930 рр./326 спр.

785/ф. Р-1121/Ізюмська окружна спілка молоко-тваринницької коо-
перації, м. Ізюм Харківського округу/протоколи організаційних і виборчих 
нарад і засідань правління, плани робіт, звіти/1928–1930 рр./167 спр.

786/ф. Р-1122/Куп’янська окружна спілка молочно-тваринницької 
кооперації “Окрмолочарсоюз”, м. Куп’янськ Харківського округу/статис-
тичні звіти, плани робіт, постанови з’їздів і нарад, відомості особового 
складу/1929–1930 рр./228 спр.

787/ф. Р-1124/Місцевий комітет колективу співробітників Харківсь-
кої окрмолочарспілки, м. Харків.

788/ф. Р-1126/1-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Касові книги, оборотні відо-
мості/1924–1927 рр./12 спр.
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789/ф. Р-1127/2-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Касові книги, книги обліку 
особового складу і установ/1924–1927 рр./12 спр.

790/ф. Р-1128/3-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/протоколи засідань правління, 
звіти, калькуляція, відомості особового складу/1925–1927 рр./19 спр.

791/ф. Р-1129/4-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Головні і касові книги, оборотні 
відомості, списки особового складу і установ/1925–1927 рр./20 спр.

792/ф. Р-1130/6-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Виписки з протоколів засідань 
правління, про об’єднання трудових колективів, головні книги, копію-
вальні відомості замовників, книги обліку особового складу/1926–1929 рр./
39 спр.

793/ф. Р-1131/7-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/протоколи засідань колективу, 
головні і касові книги, поточні рахунки, картки звітів із соцстра-
хування/1926–1928 рр./21 спр.

794/ф. Р-1132/8-й колектив швейників при Харківському окружному 
комітеті боротьби з безробіттям, м. Харків/Фінансово-промислові плани, 
головні і касові книги, книги обліку осіб і установ/1926–1929 рр./17 спр.

795/ф. Р-1133/Фабрика “Червоний швейник” Харківського централь-
ного робітничого кооперативу, м. Харків/протоколи засідань правління, 
головні книги, списки особового складу, накази правління, листування з 
окружним комітетом боротьби з безробіттям, обліково-контрольні картки, 
договори/1928–1931 рр./467 спр.

796/ф. Р-1134/Харківське приватне акціонерне товариство “Мебель-
щик”, м. Харків/протоколи засідань правління, головні книги, списки 
особового складу/1926–1929 рр./576 спр.

797/ф. Р-1135/Харківське відділення Всесоюзного тресту силікатної 
і фарфорової промисловості “союзстеклофарфор”, м. Харків/Відділи: 
загальний, обліковий, бухгалтерія/1924–1930 рр./69 спр.

798/ф. Р-1136/Харківський трудовий торговельний колектив “Крас-
ный коробейник” м. Харків/протоколи засідань правління і загальних 
зборів, ліквідкому, книга розпоряджень, головна книга, списки особового 
складу/1926–1931 рр./263 спр.

799/ф. Р-1137/Інвалідне містечко Харківського окружного відділу со-
ціального забезпечення в с. Хорошеве Харківського округу/Книга наказів, 
головні книги, списки особового складу/1924–1929 рр./72 спр.

800/ф. Р-1138/Вовчанське товариство взаємного кредитування, 
м. Вовчанськ Харківського округу/протоколи засідань правління, фінансово-
матеріальні звіти, рахунки членів товариства/1926–1930 рр./92 спр.

801/ф. Р-1139/Немишлянське сільське кооперативне тваринницьке 
товариство Харківської приміської зони, с. Немишля Харківського округу/
протоколи засідань правління, головні книги/1930–1931 рр./19 спр.

802/ф. Р-1140/Харківське приватне акціонерне товариство з вироб-
ництва музичних інструментів “Музика”, м. Харків/протоколи загальних 



Державний архів Харківської області

�2�

зборів і засідань правління, головні книги, списки  особового складу/1927–
1930 рр./52 спр.

803/ф. Р-1142/Харківське окружне об’єднання підприємств хімічної 
промисловості “Харгосхимкомбинат”, м. Харків/секретаріат, плановий і 
виборчий відділ, бухгалтерія/1923–1931 рр./247 спр.

804/ф. Р-1144/Ізюмський окружний комітет боротьби з безробіттям, 
м. Ізюм Харківського округу/протоколи засідань комітету, головні книги, 
особові справи працівників/1929–1930 рр./34 спр.

805/ф. Р-1145/Куп’янський окружний комітет боротьби з безробіт-
тям “Окркомборбез”, м. Куп’янськ Харківського округу/протоколи засідань 
комітету, головні книги, особові справи працівників/1927–1930 рр./101 спр.

806/ф. Р-1150/Вечірній робітничий технікум при Харківському інсти-
туті народного господарства, м. Харків/Накази по технікуму, протоколи 
засідань нарад, екзаменаційної комісії, списки особового складу, головні 
книги/1923–1929 рр./466 спр.

807/ф. Р-1152/Всеукраїнське управління селянськими будинками 
“Всеукрсільбуд”, м. Харків/Відділи: організаційний, адміністративний, по-
літичний, бібліотечний, бухгалтерія/1920–1927 рр./457 спр.

808/ф. Р-1155/Харківський губернський міський відділ комунального 
господарства “Губміськгосп”, м. Харків/Управління справами, підвідділи: 
інструкторський, статистичний, торговельний, обліковий, благоустрою, 
бухгалтерія/1923–1925 рр./1974 спр.

809/ф. Р-1159/Відділ комунального господарства Охтирського пові-
тового комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських  депутатів, 
м. Охтирка Харківської губернії.

810/ф. Р-1160/Управління комунального господарства Богодухівсь-
кого окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, м. Богодухів Харківської губернії.

811/ф. Р-1162/Управління Харківського міського нерухомого майна 
“Утиг”, м. Харків/Канцелярія; відділи: житловий, орендний, торговельний, 
статистичний, домоуправління; юридична частина, бухгалтерія/1921–
1924 рр./963 спр.

812/ф. Р-1164/Харківське управління устрою міського комунального 
господарства, м. Харків/Накази, протоколи нарад і комісій при управлінні, 
звіти і плани робіт, затверджені проекти будинків, списки особового 
складу/1923–1925 рр./2416 спр.

813/ф. Р-1165/Управління Харківських міських різниць, м. Харків/
220 спр.

814/ф. Р-1166/Відділ комунального господарства Івано-лисогірського 
районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, м. Харків.

815/ф. Р-1167/Відділ комунального господарства Основ’янсько-Холо-
дногірського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Харків.

816/ф. Р-1168/Відділ комунального господарства петіно-Журавлів-
ського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Харків.
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817/ф. Р-1169/Контора заїківського ринку, м. Харків/Копії наказів 
УГНІ, листуванні про особовий склад, відомості про торговельні оди-
ниці/1922–1925 рр./52 спр.

818/ф. Р-1170/Контора кінного ринку, м. Харків/звіти про діяльність 
контори/1923–1925 рр./19 спр.

819/ф. Р-1171/Контора центрального комунального ринку, м. Харків/
звіти контори, списки орендаторів, списки особового складу/1923–1926 рр./
67 спр.

820/ф. Р-1172/Контора Нагірного ринку, м. Харків.
821/ф. Р-1173/Контора рибного ринку, м. Харків/Накази, інструкції і 

розпорядження, листування з відділами торгівлі і фінансів, торговельними 
організаціями і колгоспами/1922–1925 рр./46 спр.

822/ф. Р-1174/Контора Холодногірського і Кузинського ринку, 
м. Харків/звіти про діяльність, листування  про особовий склад, особові 
справи службовців/1922–1926 рр./47 спр.

823/ф. Р-1176/Фінансовий відділ Куп’янського окружного виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Куп’янськ Харківського округу/листування з НКФ і окрвиконкомом з 
фінансових питань/1924–1930 рр./165 спр.

824/ф. Р-1178/Фінансовий відділ сумського окружного виконавчого 
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. суми Харківського округу/Річні звіти, справи громадян, що порушили 
акцизні правила, інструкції про особисті акцизні патенти, листування у 
справі стягнення акцизу/1924–1927 рр./269 спр.

825/ф. Р-1180/перший державний спирто-горілчаний завод “Центро-
спирт”, м. Харків/Акти ревізії, відомості постраждалих від нещасних ви-
падків, бухгалтерські документи/1919–1925 рр./19 спр.

826/ф. Р-1181/Канцелярія фінансового інспектора 1-го району, 
м. Харків/протоколи засідань податкового управління фінансового відділу, 
журнали засідань інспекції, статистичні звіти, листування про податки, про 
особовий склад, особові справи службовців/1923–1930 рр./239 спр.

827/ф. Р-1182/Канцелярія фінансового інспектора 3-го району, 
м. Харків/Циркуляри з фінансово-податкових питань, протоколи засідань 
нарад фінінспектора, відомості особового складу/1922–1929 рр./130 спр.

828/ф. Р-1184/Канцелярія фінансового інспектора 4-го району, 
м. Харків/Журнали засідань комісій з податків, звіти і листування про 
податки і особовий склад/1922–1929 рр./183 спр.

829/ф. Р-1185/Канцелярія фінансового інспектора 5-го району, м. Хар-
ків/листування про податки, особовий склад, реєстраційні списки/1922–
1928 рр./225 спр.

830/ф. Р-1186/Канцелярія фінансового інспектора 6-го району, 
м. Харків/постанови, інструкції, журнали засідань комісії з податків, 
листування з питань особового складу/1922–1926 рр./100 спр.

831/ф. Р-1187/Канцелярія фінансового інспектора 7-го району, 
м. Харків/Накази, книги протоколів канцелярії інспектора, журнали засі-
дань податкової комісії, відомості особового складу/1922–1929 рр./126 спр.
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832/ф. Р-1188/Канцелярія фінансового інспектора 8-го району, 
м. Харків/Журнали засідань комісії з податків, звіти про діяльність, відомо-
сті особового складу/1922–1929 рр./174 спр.

833/ф. Р-1189/Канцелярія фінансового інспектора 9-го району, 
м. Харків/Журнали засідань комісії з податків, листування про податки, 
особовий склад, списки платників податків/1922–1930 рр./126 спр.

834/ф. Р-1190/Канцелярія фінансового інспектора 10-го району, 
м. Харків/Книга протоколів, листування про податки, звіти про діяльність, 
списки платників податків/1922–1929 рр./225 спр.

835/ф. Р-1191/Канцелярія фінансового інспектора 11-го району, 
м. Харків/Накази і розпорядження, протоколи нарад, журнали засідань 
комісії з податків, листування про податки, особовий склад/1922–1930 рр./
184 спр.

836/ф. Р-1192/Канцелярія фінансового інспектора 12-го району, 
м. Харків/Журнали засідань комісії з податків, листування про по-
датки/1922–1930 рр./184 спр.

837/ф. Р-1193/Канцелярія фінансового інспектора 13-го району, 
м. Харків/листування про податки, списки платників податків/1922–
1929 рр./25 спр.

838/ф. Р-1194/Канцелярія фінансового інспектора 14-го району, 
м. Харків/протоколи засідань фінінспектора, листування про податки, осо-
бовий склад, списки платників податків/1922–1930 рр./284 спр.

839/ф. Р-1195/Канцелярія фінансового інспектора 15-го району, 
м. Харків/Книга протоколів засідань фінінспектора, листування про по-
датки/1922–1929 рр./119 спр.

840/ф. Р-1196/Канцелярія фінансового інспектора 16-го району, 
м. Харків/протоколи засідань фінінспектора, листування про податки, відо-
мості особового складу/1922–1930 рр./184 спр.

841/ф. Р-1197/Канцелярія фінансового інспектора 17-го району, 
м. Харків/протоколи засідань фінінспектора, листування про податки, відо-
мості особового складу/1922–1928 рр./70 спр.

842/ф. Р-1199/Канцелярія фінансового інспектора 19-го району, 
м. Харків/протоколи засідань фінінспектора, листування про податки, відо-
мості особового складу, журнали засідань комісії податкової комісії, списки 
платників податків/1922–1929 рр./192 спр.

843/ф. Р-1200/Куп’янська окружна зернова спілка сільськогосподар-
ських колективів “Окрзерноколгоспспілка”, м. Куп’янськ Харківської 
губернії/Циркуляри і розпорядження про оподаткування, журнали засідань 
податкової комісії/1923–1926 рр./94 спр.

844/ф. Р-1201/Канцелярія фінансового інспектора 21-го району, 
м. Харків/Циркуляри про оподаткування, гербових і рентних по-
датків/1924–1925 рр./19 спр.

845/ф. Р-1202/Канцелярія фінансового інспектора 22-го району, 
м. Харків/Циркуляри про оподаткування, гербових і рентних по-
датків/1924–1929 рр./112 спр.

846/ф. Р-1203/Канцелярія фінансового інспектора 23-го району, 
м. Харків/Циркуляри про оподаткування/1924–1928 рр./88 спр.
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847/ф. Р-1204/Канцелярія фінансового інспектора 24-го району, 
м. Харків/Розпорядження про отримання гербових і рентних податків, відо-
мості про оподаткування/1924–1929 рр./95 спр.

848/ф. Р-1205/Канцелярія фінансового інспектора 25-го району, 
м. Харків/ Відомості про оподаткування промисловості, рентні і гербові по-
датки/1924–1929 рр./130 спр.

849/ф. Р-1206/Канцелярія фінансового інспектора 26-го району, 
м. Харків/Відомості про оподаткування/1924–1928 рр./99 спр.

850/ф. Р-1207/Канцелярія фінансового інспектора 27-го району, 
м. Харків/Відомості про оподаткування промисловості, про відкриття і 
ліквідацію підприємств/1924–1928 рр./158 спр.

851/ф. Р-1208/Канцелярія фінансового інспектора 28-го району, 
м. Харків/звіти і відомості про надходження промислових і прогресивних 
податків, циркуляри про гербові податки, про податки з будівлі/1924–
1928 рр./122 спр.

852/ф. Р-1209/Канцелярія фінансового інспектора 29-го району, 
м. Харків/листування про промислові, гербові, рентні податки/1924–1928 рр./
93 спр.

853/ф. Р-1210/Канцелярія фінансового інспектора 30-го району, 
м. Харків/Матеріали про податки на майно, патентні і гербові податки/1924–
1927 рр./78 спр.

854/ф. Р-1211/Канцелярія фінансового інспектора 31-го району, 
м. Харків/Відомості і листування про податки/1924–1928 рр./64 спр.

855/ф. Р-1212/Канцелярія фінансового інспектора 32-го району, 
м. Харків/Циркуляри і листування про прибуткові податки/1924–1926 рр./
56 спр.

856/ф. Р-1213/Канцелярія фінансового інспектора 33-го району, 
м. Харків/Відомості і листування про прибуткові і майнові податки/1924–
1926 рр./63 спр.

857/ф. Р-1214/Канцелярія фінансового інспектора 34-го району, 
м. Харків/Циркуляри і листування про прибуткові податки/1924–1926 рр./
63 спр.

858/ф. Р-1215/Канцелярія фінансового інспектора 35-го району, 
м. Харків/листування і звіти з прибуткових податків/1924–1926 рр./50 спр.

859/ф. Р-1216/Канцелярія фінансового інспектора 36-го району, 
м. Харків/Циркуляри і листування про прибуткові і майнові податки/1924–
1927 рр./72 спр.

860/ф. Р-1217/Канцелярія фінансового інспектора 37-го району, 
м. Харків/Циркуляри і листування про промислові, прибуткові і майнові 
податки, журнали засідань податкової комісії/1924–1925 рр./53 спр.

861/ф. Р-1218/Канцелярія фінансового інспектора липецького ра-
йону, с. липці Харківського округу/звіти і листування з промислового і 
прибуткового податків/1924–1929 рр./68 спр.

862/ф. Р-1219/Харківська міська будівельна артіль “Харміськбуд”, 
м. Харків/Кошториси будівельних робіт залізничної станції в Артемівсь-
кому і Чистяхівському рудоуправлінні, книги пайового та  власного ка-
піталу/1927–1930 рр./257 спр.
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863/ф. Р-1220/Харківська інвалідно-кооперативна артіль паливного 
будівництва “Интопстрой”, м. Харків/протоколи засідань ліквідкому, су-
дові справи ліквідкому/1930–1932 рр./106 спр.

864/ф. Р-1221/Богодухівський кустарний кооперативно-промисловий 
комбінат, м. Богодухів Харківського округу/звіти, промфінплани, дого-
вори.

865/ф. Р-1222/Велико-писарівське кустарно-промислове товариство, 
с. Велика писарівка Харківського округу/Книги протоколів, договорів, 
бухгалтерські документи/1929–1930 рр./13 спр.

866/ф. Р-1223/Вовчанське кустарно-промислове кредитне товари-
ство, м. Вовчанськ Харківського округу/протоколи засідань правління, 
особові справи працівників/1927–1929 рр./44 спр.

867/ф. Р-1224/лозівське кустарне промислово-кооперативне товарис-
тво з виробництва цегли і швейна майстерня, м. лозова павлоградського 
округу/протоколи засідань правління, листування про замовленням, бух-
галтерські книги, списки і анкети членів товариства/1927–1930 рр./75 спр.

868/ф. Р-1225/Нововодолазьке кустарне промислово-кооперативне 
товариство “Кустарна справа”, с. Нова Водолага Харківського округу/
протоколи засідань правління, головні книги і книги обліку особових ра-
хунків/1926–1930 рр./42 спр.

869/ф. Р-1226/Олексіївське районне кустарне промислово-коопера-
тивне товариство “Кустарь-крестьянин”, с. Олексіївка Харківського округу/
Головна і пайова книги, бухгалтерські документи/1925–1929 рр./58 спр.

870/ф. Р-1227/Охтирське кредитне кустарно-промислове товариство 
“Кустарбанк”, м. Охтирка Харківського округу/протоколи засідань прав-
ління, плани робіт, звіти, кошториси, особові справи/1928–1929 рр./
110 спр.

871/ф. Р-1228/Хотімлянське кустарне промислово-кооперативне то-
вариство “Кустарь”, с. Хотімля Харківського округу/протоколи виробничих 
нарад, головні книги/1928–1930 рр./40 спр.

872/ф. Р-1229/Охтирська продовольчо-кооперативна артіль “Кустар-
кожевник”, м. Охтирка Харківського округу/Книга обліку матеріалів і майна, 
випуску продукції, бухгалтерські книги/1928–1929 рр./14 спр.

873/ф. Р-1230/Охтирська промислово-кооперативна артіль “Метал-
лист”, м. Охтирка Харківського округу/Бухгалтерські книги/1926–1927 рр./
7 спр.

874/ф. Р-1231/1-а Охтирська продовольчо-кооперативна ковбасна 
артіль “Об’єднання”, м. Охтирка Харківського округу/Книги протоколів 
засідань правління артілі, головні книги, відомості особового складу, ма-
теріали ліквідкому/1928–1929 рр./21 спр.

875/ф. Р-1232/Харківське промислово-кооперативне об’єднання кін-
нозаводчиків і конярів “Конное дело”, м. Харків/протоколи засідань 
правління і загальних зборів членів об’єднання, відомості особового 
складу/1927–1930 рр./79 спр.

876/ф. Р-1233/Харківське районне садово-городнє і виноградарське 
промислово-кооперативне товариство “садогор”, м. Харків/протоколи 
засідань правління і загальних зборів членів товариства, плани-завдання 
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колгоспів, акти обліку красниць, фінансово-бухгалтерські документи/1926–
1930 рр./66 спр.

877/ф. Р-1236/Харківське промислово-кредитне товариство “Рабочий 
кредит”, м. Харків/протоколи засідань ревізійної комісії, особові справи 
працівників/1922–1930 рр./224 спр.

878/ф. Р-1237/Харківське промислово-кредитне кооперативне това-
риство “Харпромкредит”, м. Харків/загальний відділ, сектори: організа-
ційно-культурний, фінансово-оперативний, бухгалтерія/1930–1932 рр./
236 спр.

879/ф. Р-1238/Харківський колектив безробітних склодрукарів “сте-
клопечать” при комітеті безробітних, м. Харків.

880/ф. Р-1240/Куп’янська філія Українського кооперативного банку, 
м. Харків.

881/ф. Р-1241/Барвінківська агенція Українського кооперативного 
банку, с. Барвінкове Харківського округу/Головні книги, акти ревізії/1924–
1929 рр./111 спр.

882/ф. Р-1242/сватоволуцька агенція Українського кооперативного 
банку, с. сватова лучка Куп’янського округу/Річні звіти, акти ревізії, го-
ловні книги/1924 р./55 спр.

883/ф. Р-1243/Харківська районна контора Українського центру сіль-
ськогосподарської кооперації, м. Харків/протоколи і накази правління, 
плани і кошториси, річні звіти, відомості про заготівлю хліба, сировини, 
відомості особового складу/1931–1932 рр./196 спр.

884/ф. Р-1244/Харківська окружна спілка споживчих товариств “Окр-
споживспілка”, м. Харків/Відділи: загальний, організаційний, плановий, 
планово-економічний, фінансово-рахунковий, культурний; юридична час-
тина/1929–1930 рр./530 спр.

885/ф. Р-1245/Богодухівська база Харківської окружної спілки спо-
живчих товариств, м. Богодухів Харківського округу/Копії протоколів 
райспілки, головні книги, акти ревізії, матеріали особового складу/1921–
1930 рр./88 спр.

886/ф. Р-1246/Вовчанська база Харківської окружної спілки спожив-
чих товариств, м. Вовчанськ Харківського округу/протоколи засідань 
правління, головні книги, плани робіт/1926–1930 рр./97 спр.

887/ф. Р-1247/Ков’ягівська база Харківської окружної спілки спо-
живчих товариств, с. Ков’яги Харківського округу/протоколи засідань 
правління, головні книги, особові рахунки/1924–1930 рр./25 спр.

888/ф. Р-1248/Коломацька база Української окружної спілки спо-
живчих товариств, с. Коломак Харківського округу/звіти про діяльність, 
головні книги, умови хлібопостачання/1925–1930 рр./81 спр.

889/ф. Р-1249/лозівська база Харківської окружної спілки споживчих 
товариств, с. лозова Харківського округу/протоколи засідань правління, 
плани хлібопостачання, головні книги/1926–1930 рр./111 спр.

890/ф. Р-1250/Нововодолазька база Харківської окружної спілки 
споживчих товариств, с. Нова Водолага Харківського округу/Річні звіти, 
головні книги, матеріали хлібопостачання/1919–1930 рр./268 спр.
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891/ф. Р-1251/Охтирська база Харківської окружної спілки споживчих 
товариств, м. Охтирка Харківського округу/протоколи засідань правління, 
річні звіти, головні книги, колективні договори/1925–1930 рр./36 спр.

892/ф. Р-1252/сумська база Харківської окружної спілки споживчих 
товариств, м. суми Харківського округу.

893/ф. Р-1253/Чугуївська база Харківської окружної спілки спожив-
чих товариств, м. Чугуїв Харківського округу/Річні звіти, плани хлібопо-
стачання, головні книги/1925–1926 рр./51 спр.

894/ф. Р-1259/Харківський груповий комітет № 2 профспілки ра-
дянських торговельних службовців, м. Харків/протоколи засідань комітету, 
акти ревізії діяльності комітету, списки членів комітету/1926–1931 рр./
12 спр.

895/ф. Р-1260/Харківський груповий комітет № 3 профспілки радян-
ських торговельних службовців, м. Харків/протоколи засідань комітету, 
колективні договори/1927–1929 рр./4 спр.

896/ф. Р-1264/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців колективу робітників Українського тресту торгівлі і 
промисловості, м. Харків/4 спр.

897/ф. Р-1265/Місцевий комітет членів профспілки радянських  
торговельних службовців колективу робітників державного фінансового 
контролю Українського військового округу, м. Харків.

898/ф. Р-1267/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців Харківського окружного відділу праці, м. Харків/
5 спр.

899/ф. Р-1268/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців об’єднаної транспортної надзвичайної комісії, 
м. Харків/12 спр.

900/ф. Р-1273/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців Харківської контори Мосторгу, м. Харків/13 спр.

901/ф. Р-1275/Місцевий комітет членів профспілки радянських  
торговельних службовців колективу працівників Харківського товариства 
взаємного кредиту, м. Харків/8 спр.

902/ф. Р-1280/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців артілі “Красный Восток”, м. Харків/1 спр.

903/ф. Р-1283/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців колективу робітників Жовтневого районного 
робітничого колективу, м. Харків/протоколи засідань комітету/1929–
1931 рр./7 спр.

904/ф. Р-1284/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців колективу працівників ленінського робітничого 
кооперативу, м. Харків/протоколи засідань комітету, загальних зборів, 
плани робіт/1931 р./16 спр.

905/ф. Р-1292/зміївський волосний виконавчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. зміїв Харківської 
губернії/протоколи загальних зборів сільських рад, звіти про діяльність, 
листування про благоустрій/1920–1923 рр./338 спр.



Перелік втрачених фондів державних архівів України

�3�

906/ф. Р-1293/Управління Харківської повітової телефонної мережі, 
м. Харків/листування про будівництво, ремонт, особові справи пра-
цівників/1920–1923 рр./93 спр.

907/ф. Р-1300/Народний слідчий 9-го району Харківського округу, 
м. Харків/Декрети, циркуляри Наркомату юстиції, губернського і окруж-
ного відділів юстиції, листування із судових і організаційних питань/1921–
1924 рр./64 спр.

908/ф. Р-1301/Дитяча комісія сумського окружного відділу народної 
освіти, с. Боромля сумського округу/Відомості про діяльність, витрати на 
виховання особового складу/1928–1929 рр./38 спр.

909/ф. Р-1302/Харківське відділення Головного управління держав-
ного контролю ревізії південної і Донецької залізниць, м. Харків/секрета-
ріат, групи: тяги, організаційна, комерційна, фінансова/1927–1930 рр./
155 спр.

910/ф. Р-1303/правління Харківського цегельного тресту “Красный 
строитель”, м. Харків/промислові плани, відомості про діяльність заводів, 
листування з замовниками/1921–1927 рр./215 спр.

911/ф. Р-1304/Харківська контора імпорту і технічного забезпечення 
“Технопромимпорт”, м. Харків/загальний відділ, бухгалтерія/1929–
1930 рр./197 спр.

912/ф. Р-1307/правління клубу Харківських кустарів одинак “Крас-
ный кустарь”, м. Харків/протоколи загальних зборів членів клубу, плани 
робіт, відомості про діяльність, інвентарні книги/1925–1930 рр./82 спр.

913/ф. Р-1308/Харківське відділення державного тресту Централь-
ного району, м. Харків/Відомості про будівництво електростанції і діяль-
ність підприємств тресту/1920–1926 рр./870 спр.

914/ф. Р-1309/Харківська товарна біржа, м. Харків/секретаріат, реє-
страційне бюро, експертна і копіювальна комісія, відділи: фондовий, 
статистично-економічний, оперативний, стіл особового складу/1921–
1932 рр./1823 спр.

915/ф. Р-1317/Харківська контора Українського тресту промисло-
вого будівництва, м. Харків/Відомості про будівництво заводу ім. Шев-
ченка,“Червоний Жовтень”, фабрики “Червона нитка”, цегельного і силі-
катного заводів/1929–1932 рр./451 спр.

916/ф. Р-1332/Харківська будівельна контора 1-го державного тресту 
сільського будівництва в Україні, м. Харків/Інструкції, накази, звіти про 
сільськогосподарське будівництво в радгоспах/1932–1933 рр./260 спр.

917/ф. Р-1334/Харківська контора Всесоюзного державного об’єд-
нання м’ясних радгоспів “скотслед”, м. Харків/статистичні звіти про 
кількість худоби, плани, звіти про діяльність і будівництво, акти обсте-
ження/1931–1932 рр./1076 спр.

918/ф. Р-1336/Харківський автомоторний завод Українського авто-
мобільного тресту, м. Харків/Виробничі плани заводу, відомості про за-
мовників, кошториси/1921–1932 рр./829 спр.

919/ф. Р-1338/Харківське обласне відділення Українського рибного 
тресту, м. Харків/секретаріат, сектори: планово-виробничий, капітального 
будівництва, забезпечення, кадрів; бухгалтерія/1932–1933 рр./59 спр.
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920/ф. Р-1346/Харківський педагогічний технікум ім. сковороди, 
м. Харків/секретаріат, навчальна частина, бухгалтерія/1920–1928 рр./
834 спр.

921/ф. Р-1350/Місцевий комітет профспілки радянських торговель-
них службовців при Українській раді профспілок, м. Харків/протоколи 
засідань МК, звіти про роботу/1930–1933 рр./9 спр.

922/ф. Р-1360/Харківська обласна спілка підприємств утилізаційної 
промисловості, м. Харків/сектори: адміністративно-господарський, опера-
тивний; бухгалтерія/1932–1933 рр./85 спр.

923/ф. Р-1361/Харківська агенція Всеукраїнської спілки споживчих 
кооперативних організацій, м. Харків/Матеріали Всесоюзних нарад пла-
нових робіт кооперації, протоколи засідань нарад, листування про заготі-
влю хліба і сировини/1929–1931 рр./168 спр.

924/ф. Р-1374/Взуттєва фабрика ім. Воровського, м. Харків.
925/ф. Р-1386/Харківський окружний інспектор державної карткової 

монополії/листування про відсилку гральних карт/1928–1930 рр./11 спр.
926/ф. Р-1403/Вільшанське сільськогосподарське кредитно-коопера-

тивне товариство, с. Вільшани Харківського округу/протоколи засідань 
правління, об’єднаних правління і ради, земельних товариств, акти ревізії і 
обстеження товариств/1921–1930 рр./219 спр.

927/ф. Р-1404/Дергачівське районне кредитно-кооперативне сільсь-
когосподарське товариство, с. Дергачі Харківського округу/протоколи за-
сідань правління, загальних зборів і ревізійної комісії, річні звіти, каль-
куляції, книги обліку прибутків, акти ревізії і обстеження/1921–1930 рр./
306 спр.

928/ф. Р-1405/люботинське сільськогосподарське товариство, с. лю-
ботин Харківського округу/протоколи об’єднаних засідань правління і ради, 
головні книги, книги особових рахунків, справи ревізійної комісії/1922–
1930 рр./223 спр.

929/ф. Р-1406/Мерефянське районне кредитно-кооперативне сільсь-
когосподарське товариство, с. Мерефа Харківського округу/протоколи 
засідань правління, справи ревізійної комісії, звіти про кредитну діяль-
ність/1923–1930 рр./385 спр.

930/ф. Р-1407/Русько-лозівське районне кредитно-кооперативне сіль-
ськогосподарське товариство, с. Руська лозова Харківського округу/про-
токоли засідань правління і загальних зборів, книги обліку кредитів, 
фінансові звіти, матеріали ліквідкому/1923–1930 рр./47 спр.

931/ф. Р-1408/Харківська філія ленінградського електромашинобуді-
вельного тресту “Ельмаштрест”, м. Харків/Циркуляри, накази, інструкції 
правління тресту, листування про постачання електрообладнання, тарифні 
угоди/1923–1925 рр./27 спр.

932/ф. Р-1409/Українська філія державного електротресту заводів 
слабкого струму, м. Харків/листування про експлуатацію телефонної стан-
ції, з технічним відділом, головна книга/1923–1926 рр./51 спр.

933/ф. Р-1410/Курське інженерне бюро електричного тресту Цен-
трального району/Оперативні справи бухгалтерські книги, особові 
справи/1924–1925 рр./35 спр.
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934/ф. Р-1411/Монтажно-будівельне бюро електричного тресту Цен-
трального району в Чистяковому-Красному лучі, Донбаc/Фінансові звіти, 
касові книги/1924–1925 рр./19 спр.

935/ф. Р-1412/Відділ постачання Харківського обласного виконавч-
ого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Харків/сектори: адміністративно-господарський, плановий, промисло-
вий, промтоварів, товарних фондів, торгівлі, постачання/1923–1933 рр./
795 спр.

936/ф. Р-1414/Кременчуцька міжрайонна інспектура державного 
контролю за будівництвом, м. Кременчук/Кошториси, бухгалтерські доку-
менти/1931 р./2 спр.

937/ф. Р-1415/полтавська міжрайонна  інспектура державного кон-
тролю за будівництвом, м. полтава Харківського округу/Циркуляри, роз-
порядження  і накази інспектури, реєстраційні журнали/1931–1932 рр./
10 спр.

938/ф. Р-1416/Харківська міжрайонна  інспектура державного кон-
тролю за будівництвом, м. Харків/секретаріат, плановий відділ, бухгал-
терія/1931–1932 рр./9 спр.

939/ф. Р-1424/Харківський обласний енергетичний комітет “ХОЕК”, 
м. Харків/плани робіт, кошториси, фінансово-звітні документи/1934–
1935 рр./25 спр.

940/ф. Р-1425/Харківський масовий робітничий університет охо-
рони здоров’я і санітарної культури, м. Харків/секретаріат, навчальні 
програми, фінансово-звітна документація, особові справи студентів, справи 
ліквідкому/1931–1935 рр./759 спр.

941/ф. Р-1426/профком професійної спілки медико-санітарних 
працівників колективу студентів Харківського масового робітничого уні-
верситету охорони здоров’я і санітарної культури, м. Харків/протоколи 
засідань профкому і загальних зборів членів профспілки/1935 р./3 спр.

942/ф. Р-1438/перша районна каса взаємодопомоги профспілки пра-
цівників промислового і житлово-комунального будівництва, м. Харків/
протоколи засідань правління, звіти каси, акти ревізійної комісії/1925–
1933 рр./25 спр.

943/ф. Р-1440/Робітничий комітет профспілки працівників промис-
лового і житлово-комунального будівництва, м. Харків/протоколи загаль-
них зборів, виробничих нарад, відомості особового складу/1933–1935 рр./
26 спр.

944/ф. Р-1441/Шляхове об’єднання станційних буфетів південної і 
Донецької залізниць, м. Харків/секретаріат, сектори: управління і заготівки, 
плановий, промисловий, бухгалтерія, ліквідком/1931–1935 рр./296 спр.

945/ф. Р-1442/Винний склад № 1 Головного управління винокурної і 
спиртово-очищувальної промисловості України, м. Харків/Акти ревізії го-
рілчаного складу, копії доручень і довідок, відомості особового складу/1919–
1927 рр./17 спр.

946/ф. Р-1444/Харківське обласне бюро державної експертизи 
“Держекспертиза”, м. Харків/загальний відділ/1931–1935 рр./73 спр.
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947/ф. Р-1454/Інспектура праці Дзержинської районної ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Харків/протоколи 
засідань райвиконкому, контори праці райвиконкому, листування з 
підприємствами і установами з питань охорони праці/1932–1933 рр./9 спр.

948/ф. Р-1457/Харківська обласна база Всесоюзного об’єднання тор-
гівлі з іноземцями “Торгсін”, м. Харків/Інструкції, накази, відомості про 
обіг валюти і товарів, акти обстеження, особові справи працівників/1933–
1936 рр./750 спр.

949/ф. Р-1458/Ізюмське відділення Харківської обласної контори 
Всесоюзного об’єднання з торгівлі з іноземцями “Торгсін”, м. Ізюм Ха-
рківської області/Накази, протоколи і акти інвентаризаційної комісії/1933–
1936 рр./133 спр.

950/ф. Р-1460/Харківське районне управління державних електри-
чних станцій і мереж південно-східної частини України, м. Харків/
секретаріат, відділ управління мереж; сектори: плановий, реконструкції 
і раціоналізації, капітальних робіт, енергозбуту, постачання, фінансовий, 
праці і кадрів; стіл особового складу, юридична частина, бухгалтерія/1931–
1933 рр./681 спр.

951/ф. Р-1461/Харківське об’єднання державних електричних стан-
цій, м. Харків/секретаріат, технічний відділ; сектори: плановий, постачання, 
обліку і звітності, технічного управління; імпортна група, стіл особового 
складу, праці і кадрів, юридична частина, бухгалтерія/1929–1931 рр./
144 спр.

952/ф. Р-1462/Харківське управління будівництва електропередач і 
підстанцій Донбасу Державного управління з будівництва електропередач 
у Донбасі, м. Харків/секретаріат, будівельний відділ, бухгалтерія/1924–
1930 рр./133 спр.

953/ф. Р-1463/Хорольська будівельна контора Українського держав-
ного електробудівельного тресту, м. Хорол/Бухгалтерія/1931–1932 рр./
8 спр.

954/ф. Р-1464/Чугуївська будівельна контора зі спорудження другої 
черги Харківського державного районного електробудівництва “Есхар”, 
м. Чугуїв Харківського округу/секретаріат; сектори: плановий, будівельний, 
постачання, відділ кадрів, юридична частина, бухгалтерія/1926–1931 рр./
84 спр.

955/ф. Р-1465/Харківська агенція будівництва електричної станції 
в Штерівці “Штербуд”, м. Харків/секретаріат, сектор постачання, бух-
галтерія/1923–1929 рр./21 спр.

956/ф. Р-1489/Харківська міська каса соціального страхування, 
м. Харків/129 спр.

957/ф. Р-1495/Харківське товариство друзів радянського фотокіно, 
м. Харків/Накази і розпорядження, плани робіт, протоколи засідань осе-
редку, листування з різних питань/1928–1933 рр./180 спр.

958/ф. Р-1497/Барвінківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Барвінкове Хар-
ківської губернії/28 спр.

959/ф. Р-1503/Артемівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Артемівка Хар-
ківської губернії/листування з Курульською сільрадою/1924 р./1 спр.
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960/ф. Р-1505/Управління Барвінківської районної робітничо-селян-
ської міліції, с. Барвінкове Харківської губернії/протоколи адміністра-
тивних покарань, вирок суду, облік затримуваних/1925–1930 рр./17 спр.

961/ф. Р-1509/Нікопольська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Нікополь Харківської губернії/Накази, 
протоколи засідань сільради/1923–1924 рр./10 спр.

962/ф. Р-1510/Новодмитрівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Дмитрівка Харківської губернії/
звіти про діяльність, статистичні відомості/1924 р./12 спр.

963/ф. Р-1512/Барвінківська кустарна кооперативно-промислова ар-
тіль, с. Барвінкове Харківської губернії.

964/ф. Р-1513/Місцевий комітет членів профспілки радянських 
торговельних службовців колективу робітників обласної спілки житлових 
кооперативів, м. Харків/Циркуляри Всеукраїнського комітету спілки кому-
нальників, протоколи засідань МК і загальних зборів членів профспілки, 
акти обстеження житлових умов працівників, плани робіт/1930–1931 рр./
82 спр.

965/ф. Р-1515/Миролюбівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Миролюбівка Харківського округу.

966/ф. Р-1517/Охтирський державний млин № 7, м. Охтирка Хар-
ківського округу/протоколи засідань райконтори, звіти і відомості про-
типожежної охорони/1923–1926 рр./45 спр.

967/ф. Р-1518/Балаклійський машинобудівний технікум Народного 
комісаріату місцевої промисловості, с. Балаклія Харківської області/сек-
ретаріат, навчальна частина, бухгалтерія/1931–1935 рр./121 спр.

968/ф. Р-1521/Ізюмське відділення Харківської спілки кредитних 
товариств “Кредитспілка”, м. Ізюм Харківського округу/плани робіт, 
звіти інструкторів спілки, листування з ними, з Укрсільбанком і райсіль-
банком/1928–1929 рр./4 спр.

969/ф. Р-1522/Ізюмська окружна інспекторська група союзного 
колгоспного банку “союзколгоспбанк”, м. Ізюм Ізюмського округу/Цир-
куляри Української контори і спілки колгоспників, листування з кредитними 
товариствами і установами/1930 р./6 спр.

970/ф. Р-1523/Харківська окружна інспекторська група союзного 
колгоспного банку “союзколгоспбанк”, м. Харків/Розпорядження і теле-
фонограми Української контори, заявки установ на кредити/1930 р./3 спр.

971/ф. Р-1540/Місцевий комітет членів профспілки землеробських 
радянських господарств колективу працівників Українського садово-
городницького тресту, м. Харків/протоколи загальних зборів , засідань МК і 
побутового сектору, колективні договори, матеріали перевиборів, фінансові 
звіти/1930–1934 рр./35 спр.

972/ф. Р-1542/Місцевий комітет членів профспілки землеробських 
радянських господарств колективу працівників тресту промислово-техніч-
них культур, м. Харків/протоколи засідань МК, нарад/1931–1933 рр./6 спр.

973/ф. Р-1544/Центральний робітничий комітет членів профспілки 
землеробських радянських господарств колективу Харківського сільсько-
господарського комбінату, м. Харків/Фінансово-бухгалтерські документи/
1932 р./1 спр.
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974/ф. Р-1558/Харківська обласна торговельна база Всесоюзного 
об’єднання зі збуту трикотажу “союзтрикотажзбут”, м. Харків/Накази 
Всеукраїнської контори і бази, протоколи засідань трійки, бухгалтерські 
документи/1932–1935 рр./156 спр.

975/ф. Р-1560/Харківська обласна контора Всесоюзного об’єднання 
кооперативного транспорту “Вукооптранс”, м. Харків/Накази по конторі, 
статистичні звіти, виробничо-фінансові плани, відомості обліку праці/1932–
1933 рр./162 спр.

976/ф. Р-1563/Харківський міський автомобільний клуб, м. Харків/
протоколи засідань фракції клубу, загальних зборів, президії, правління і 
госпчастини, доповіді про роботу, розвиток автомобілізму/1924–1927 рр./
35 спр.

977/ф. Р-1564/Харківська міська ярмаркова агенція Харківської кон-
тори державного банку, м. Харків/Журнали обліку майна, займів, головні 
книги/1923 р./22 спр.

978/ф. Р-1568/Контора низового зв’язку Українського відділення тре-
сту “Радіобуд”, м. Харків/Накази Всесоюзного тресту, накази з особового 
складу, акти обстеження, титульні списки/1932–1934 рр./28 спр.

979/ф. Р-1585/Харківський медико-педагогічний інститут, м. Харків/
Накази і протоколи ради профспілки, Наркомату охорони здоров’я, допо-
віді про роботу інституту, плани робіт, особові справи студентів і педа-
гогів/1934–1940 рр./296 спр.

980/ф. Р-1586/Харківська державна школа охорони материнства і ди-
тинства, м. Харків/Навчальні програми, підстави до наказів, відомості 
успішності, характеристики на студентів, особові справи студентів/1925–
1930 рр./443 спр.

981/ф. Р-1587/Харківська міжрайонна монтажна контора Українсь-
кого будівельного тресту місцевої промисловості, м. Харків/листування з 
будівельними дільницями, фінансові документи, кошториси, синьки і кальки 
об’єктів будівництва/1930–1937 рр./367 спр.

982/ф. Р-1588/Харківська районна контора Українського будівель-
ного тресту місцевої промисловості, м. Харків/Відділи: загальний, пос-
тачання, бухгалтерія/1930–1933 рр./73 спр.

983/ф. Р-1589/Управління начальника робіт № 1 Українського буді-
вельного тресту місцевої промисловості, м. Харків/листування про будів-
ництво заводу № 135, хлібозаводу, друкарні ім. Фрунзе, дослідного заводу 
гідрованого вугілля, особовий склад/1934–1936 рр./561 спр.

984/ф. Р-1590/Контора начальника Новобаварської будівельної діль-
ниці Українського будівельного тресту місцевої промисловості, с. Нова 
Баварія Харківської області/Накази тресту і контори, статистичні звіти, 
матеріали раціоналізації/1933–1934 рр./59 спр.

985/ф. Р-1598/Харківська електромонтажна майстерня “Укрбудмісь-
кпрома”, м. Харків/Накази по майстерні, протоколи засідань наради, 
звіти, матеріали капіталовкладення, акти іспитів готових виробів, довідка 
ліквідкому/1935–1937 рр./80 спр.

986/ф. Р-1599/Місцевий комітет членів профспілки працівників 
промислового, житлового і комунального будівництва колективу Укра-
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їнського будівельного тресту місцевої промисловості, м. Харків/протоколи 
засідань МК і загальних зборів, матеріали комісії сприяння держзайму/1930–
1934 рр./19 спр.

987/ф. Р-1600/Харківська обласна організація художньо-текстильної 
промислової спілки, м. Харків/секретаріат; сектори: організаційно-масовий, 
планово-виробничий, фінансовий, обліку і звітності, постачання і збуту, 
оперативний; юридична частина, ліквідком/1932–1937 рр./1224 спр.

988/ф. Р-1601/Місцевий комітет профспілки службовців Харківської 
художньої текстильної спілки, м. Харків/плани і звіти про діяльність, відо-
мості про культурно-масову роботу/1932–1936 рр./29 спр.

989/ф. Р-1602/Цвяхо-дротовий завод Харківського обласного комітету 
товариства “Друзья детей”, м. Харків/Накази по заводу, дефектні акти, 
кошториси капітальних робіт/1932–1935 рр./141 спр.

990/ф. Р-1603/лісопильний завод Харківського обласного комітету 
товариства “Друзья детей”, м. Харків/Накази по заводу і обласного комітету, 
фінансові звіти, особові рахунки, відомості особового складу/1932–1935 рр./
143 спр.

991/ф. Р-1604/Харківська деревообробна фабрика обласного комітету 
товариства “Друзья детей”, м. Харків/Відділи: загальний, плановий, поста-
чання і збуту, бухгалтерія/1930–1935 рр./60 спр.

992/ф. Р-1611/Харківська фото-ілюстраційна фабрика видавництва 
“Мистецтво” Управління у справах мистецтв при РНК УРсР, м. Харків/
секретаріат, плановий відділ, бухгалтерія/1933–1937 рр./591 спр.

993/ф. Р-1613/Будівельна контора Українського будівельного тресту 
місцевої промисловості, с. Буди Харківської області/звіти, штатний роз-
клад, бухгалтерія/1933–1938 рр./314 спр.

994/ф. Р-1617/Харківський обласний деревообробний трест, м. Хар-
ків/Управління справами, відділи: планово-виробничий, постачання і збуту, 
кадрів, юридична частина, бухгалтерія/1934–1936 рр./484 спр.

995/ф. Р-1618/Харківське обласне управління лісової промисловості, 
м. Харків/секретаріат, планово-виробничий відділ, відділ кадрів, бухгал-
терія/1937–1938 рр./319 спр.

996/ф. Р-1619/Харківська обласна галузева спілка Всесоюзного това-
риства винахідників промислової кооперації, м. Харків/Відомості про 
винахідництво серед робітників і службовців, які обслуговують юридичні і 
технічні консультації/1938 р./17 спр.

997/ф. Р-1622/Харківський трест готелів при секції комунального гос-
подарства Міської ради, м. Харків/секретаріат, бухгалтерія/1924–1935 рр./
385 спр.

998/ф. Р-1624/Харківська обласна контора транспортних обладнань, 
споруд і під’їздних шляхів, м. Харків/секретаріат, відділи: виробничо-
технічний, постачання, кадрів, бухгалтерія/1930–1937 рр./673 спр.

999/ф. Р-1625/Харківське обласне управління млинів, м. Харків/
промислово-фінансові плани, виробничі і технічні звіти, акти інвентари-
зації сільськогосподарських підприємств і продукції, акти ревізії діяльності 
підприємств, списки працівників/1932–1937 рр./319 спр.
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1000/ф. Р-1626/Об’єднане управління начальника робіт з будівниц-
тва водопроводу, каналізації і гідротехнічних споруд, м. Харків/1934–
1937 рр./734 спр.

1001/ф. Р-1627/Будівельне управління південно-Донецького водо-
проводу, м. Харків/секретаріат, виробничий відділ, бухгалтерія/1933–
1934 рр./43 спр.

1002/ф. Р-1628/Дільниця союзводбуду з будівництва технічного во-
допроводу Харківської теплоелектроцентралі, м. Харків/секретаріат, ви-
робничо-технічний відділ, відділ кадрів/1933–1936 рр./13 спр.

1003/ф. Р-1629/Будівельна дільниця союзводбуду з будівництва Хар-
ківської електростанції “Есхар”, м. Харків/Відомості про проведення буді-
вельних робіт, розрахункові відомості працівників, відомості про будівель-
ників/1934–1936 рр./11 спр.

1004/ф. Р-1652/Харківська обласна контора постачання житлово-
кооперативної системи Харківської обласної спілки житлових кооперати-
вів, м. Харків/Управління справами, секретаріат, плановий сектор, головна 
бухгалтерія, бухгалтерія торговельного відділу, бухгалтерія транспортного 
відділу, ліквідком/1933–1935 рр./424 спр.

1005/ф. Р-1653/Харківська міжобласна збутова база Ростовського-
на-Дону заводоуправління тресту радгоспів “Азовсовхозтрест” Народного 
Комісаріату харчової промисловості Азербайджанської РсР, м. Харків/
секретаріат, планово-статистичний відділ, бухгалтерія/1931–1936 рр./
327 спр.

1006/ф. Р-1654/Харківська обласна комісія покращення життя дітей 
при облвиконкомі, м. Харків/секретаріат, відділи: навчально-виробничий, 
плановий, оргмасовий, постачання і збуту, юридична частина, бухгал-
терія/1935–1939 рр./862 спр.

1007/ф. Р-1658/старовірівське районне бюро міжнародного товарис-
тва допомоги борцям революції, с. старовірівка Харківської губернії/
Циркуляри і розпорядження бюро, протоколи зборів членів товариства/
1924 р./1 спр.

1008/ф. Р-1659/старовірівське районне споживче товариство, с. ста-
ровірівка Харківської області/21 спр.

1009/ф. Р-1660/старовірівська районна комісія у справах неповно-
літніх злочинців старовірівського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. старовірівка Харківської 
області/9 спр.

1010/ф. Р-1661/старовірівський районний відділ охорони здоров’я, 
с. старовірівка Харківської області.

1011/ф. Р-1662/старовірівське районне кредитне товариство, с. ста-
ровірівка Харківської області/11 спр.

1012/ф. Р-1663/Охтирський районний земельний відділ, м. Охтирка 
Харківського округу/Відомості про проведення сівби, кількість засіяних 
земель, про діяльність агронарад і ветеринарних лікарів/1923–1927 рр./
123 спр.

1013/ф. Р-1664/старовірівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. старовірівка 
Харківської губернії/55 спр.
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1014/ф. Р-1665/старовірівський районний відділ народної освіти, 
с. старовірівка Харківської області.

1015/ф. Р-1667/старовірівський районний фінансовий відділ, с. ста-
ровірівка Харківської області.

1016/ф. Р-1673/Військово-польовий штаб при Криворізькій повітовій 
військовій нараді, с. покровське Катеринославської губернії.

1017/ф. Р-1674/печенізький районний народний суд 12-ї дільниці 
с. печеніги Харківського округу/Цивільні і кримінальні справи/1923–
1930 рр./5346 спр.

1018/ф. Р-1677/Робітничий факультет Харківського сільськогоспо-
дарського інституту, м. Харків/Навчальна частина/1921–1939 рр./1757 спр.

1019/ф. Р-1678/Короткострокові курси підготовки до вищих нав-
чальних закладів при Харківському сільськогосподарському інституті, 
м. Харків/Накази по курсах, протоколи виробничих нарад, засідань прий-
мальної комісії, списки і особові справи курсантів/1930–1935 рр./54 спр.

1020/ф. Р-1680/Харківська 1-а торговельно-промислова професійна 
школа Харківського губернського відділу народної освіти, м. Харків/
секретаріат, навчальна частина, бухгалтерія, особові справи студентів/1923–
1930 рр./2297 спр.

1021/ф. Р-1687/Контора Харківського торговельного представництва 
державного кам’яновугільного тресту “Донвугілля”, м. Харків.

1022/ф. Р-1688/Торговельна контора “Еспортвугілля”, м. Харків.
1023/ф. Р-1689/Управління акціонерного товариства експлуатації ву-

гільної копальні “Транспорткопи”.
1024/ф. Р-1690/Донецьке гірничопромислове товариство.
1025/ф. Р-1706/Відділ соціального забезпечення старовірівського ра-

йонного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. старовірівка Куп’янського округу.

1026/ф. Р-1713/Транспортне споживче товариство південної заліз-
ниці, м. Харків/Особові справи працівників/1926–1931 рр./401 спр.

1027/ф. Р-1715/Каса взаємодопомоги Харківського обласного між-
секційного бюро інженерів і техніків, м. Харків/Накази бюро, прото-
коли засідань бюро, звіти роботи правління і філій, листування з 
фінансових питань/1935–1938 рр./76 спр.

1028/ф. Р-1716/Харківський державний дріжджево-винокурний за-
вод, м. Харків/секретаріат, бухгалтерія, особові справи працівників/1924–
1927 рр./34 спр.

1029/ф. Р-1717/Харківське відділення Російського оптово-промис-
лового торгу, м. Харків/секретаріат, плановий відділ, юридична частина, 
промгрупа, культсекція, бухгалтерія/1936–1939 рр./1044 спр.

1030/ф. Р-1718/Місцевий комітет профспілки працівників держтор-
гівлі при Харківському відділенні Російського оптового промислового тор-
гу, м. Харків/протоколи засідань МК, звіти каси взаємодопомоги/1939 р./
5 спр.

1031/ф. Р-1721/Харківське відділення Республіканської контори 
оптової торгівлі продовольчими товарами, м. Харків/секретаріат, відділи: 
плановий, транспортний, продовольчий, юридична частина, бухгалте-
рія/1938–1940 рр./665 спр.
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1032/ф. Р-1771/Комісія у справах колишніх червоноармійців і чер-
воних партизан при липецькому районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. липці Харків-
ської області.

1033/ф. Р-1827/Місцевий комітет профспілки працівників овочевих 
радгоспів при Харківському обласному комітеті профспілки, м. Харків/
протоколи засідань МК і матеріали до них, звіти по бюджету/1935–1938 рр./
3 спр.

1034/ф. Р-1830/Харківська обласна школа піонервожатих обласного 
комітету ленінської Комуністичної спілки молоді України, м. Харків/Книги 
наказів по школі, навчальні плани, протоколи засідань екзаменаційної 
комісії, списки слухачів і особові справи викладачів, бухгалтерія/1939–
1941 рр./352 спр.

1035/ф. Р-1848/Веселівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Веселе Харківського округу/25 спр.

1036/ф. Р-1880/Великолихівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Велика лихівка Харківського 
округу/72 спр.

1037/ф. Р-1881/Валківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Валки Харківського округу/26 спр.

1038/ф. Р-1893/Рубіжанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноамійських депутатів, с. Рубіжне Харківського округу/19 спр.

1039/ф. Р-1898/покровська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. покровське Харківського округу/42 спр.

1040/ф. Р-1899/Трудова сільськогосподарська артіль “Більшовик” 
сніжківської сільської ради Харківського округу/3 спр.

1041/ф. Р-1941/Гайдарівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Гайдари  Харківського округу/1930–
1931 рр./14 спр.

1042/ф. Р-1958/База випадкових речей Харторгу, м. Харків/Бухгал-
терські звіти/2 спр.

1043/ф. Р-2003/Готель “Червоний воїн” для військово-приїжджих 
при Управлінні коменданта м. Харкова, м. Харків.

1044/ф. Р-2585/повторні курси командирів рот, батальйонів і полків 
при 51-х Харківських курсах командного складу.

1045/ф. Р-2664/Відділ охорони Донецької залізниці південного ок-
ругу шляхів сполучення, м. Харків/1922 р./1 спр.

1046/ф. Р-2778/Місцевий комітет членів профспілки радянських  
торговельних службовців, працівників липецького районного виконавчого 
комітету, Харківська губернія/8 спр.

1047/ф. Р-2779/Місцевий комітет членів профспілки радянських  
торговельних службовців працівників Барвінківського районного виконав-
чого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Барвінкове Харківської губернії/5 спр.

1048/ф. Р-2780/Комітет незаможних селян Барвінківського виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Барвінкове Харківської губернії/9 спр.
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1049/ф. Р-2782/Барвінківська районна агенція державного страху-
вання, с. Барвінкове Харківської губернії/3 спр.

1050/ф. Р-2783/Григорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Григорівка Харківського округу/14 спр.

1051/ф. Р-2785/Житлово-конфліктна комісія при Харківській міській 
раді, м. Харків.

1052/ф. Р-2874/Шипуватський волосний військовий комісаріат 
Куп’янського повіту Харківської губернії, с. Шипувате Харківської губер-
нії/1920–1921 рр./9 спр.

1053/ф. Р-3802/Місцевий комітет профспілки працівників держав-
них установ при окружній страховій касі, м. Харків.

1054/ф. Р-3803/Робітничий комітет профспілки працівників залізнич-
ного і водного транспорту при сільськогосподарському відділ транспорт-
ного споживчого товариства південної залізниці, м. Харків.

1055/ф. Р-3804/Харківський губернський відділ профспілки праців-
ників земельного банку, м. Харків.

1056/ф. Р-3809/Харківський губернський відділ профспілки праців-
ників фінансово-контрольної справи, м. Харків.

1057/ф. Р-3814/Харківський міський комітет профспілки сільсько-
господарських працівників, м. Харків.

1058/ф. Р-3815/Валківське повітове відділення профспілки праців-
ників харчосмакової промисловості, м. Валки Харківської губернії.

1059/ф. Р-3818/Міське правління Вовчанського відділення проф-
спілки працівників харчової і смакової промисловості, м. Вовчанськ Хар-
ківської губернії.

1060/ф. Р-3830/Місцевий комітет профспілки комунальників при 
Харківському губернському управлінні місцевого транспорту, м. Харків.

1061/ф. Р-3832/профспілка кінопрацівників м. Харкова і його ра-
йону, м. Харків.

1062/ф. Р-3834/Харківський губернський відділ профспілки праців-
ників паперової промисловості, м. Харків.

1063/ф. Р-3844/Фабричний комітет членів профспілки хіміків при 
фабриці “Червона зірка”, м. Харків.

1064/ф. Р-3845/Богодухівське повітове відділення Всеросійської 
профспілки медико-санітарних працівників, м. Богодухів Харківської 
області.

1065/ф. Р-3847/Місцевий комітет профспілки радянських торго-
вельних службовців при Харківському губернському виконавчому комітеті, 
м. Харків.

1066/ф. Р-3856/Робітничий комітет Всеросійської профспілки пра-
цівників землі і лісу при Харківському військовому сільському господар-
стві, с. Хорошеве Харківської губернії.

1067/ф. Р-3881/Нижньо-Русько-Бишкинський сільський комітет не-
заможних селян, с. Нижній Бишкин Харківського округу.

1068/ф. Р-3887/Міський комітет профспілки працівників кооперації і 
державної торгівлі, м. Харків.

1069/ф. Р-3892/Військовий революційний комітет південної заліз-
ниці, м. Харків.
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1070/ф. Р-3893/Харківське окружне правління Всеросійської спілки 
робітників і службовців народного зв’язку, м. Харків.

1071/ф. Р-3895/Трудова сільськогосподарська артіль ім. петровсь-
кого, с. Довгалівка полтавського округу.

1072/ф. Р-3897/Кобзарівське товариство селянської взаємодопомоги, 
с. Кобзарівка Харківського округу.

1073/ф. Р-3920/Харківське посередницьке бюро стенографів, м. Харків.
1074/ф. Р-3922/Місцевий комітет профспілки працівників держав-

них, громадських і торговельних установ та підприємств при Харківсь-
кому відділенні міліції і розшуку, м. Харків.

1075/ф. Р-3923/Колекція документів періоду першого визволення 
м. Харкова від німецько-фашистських загарбників, лютий-березень 1943 р.

1076/ф. Р-3927/Борщевське машинно-тракторне товариство, с. Бор-
щева Харківського округу.

1077/ф. Р-3931/Курси прискореної підготовки інженерів і техніків-
будівельників, м. Харків.

1078/ф. Р-4007/Губернський військово-ветеринарний відділ при 
ветеринарному управлінні Харківського губернського земельного відділу, 
м. Харків.

1079/ф. Р-4094/Місцевий комітет членів профспілки працівників 
промислово-комунально-житлового будівництва при Харківському облас-
ному управлінні Держбудконтролю, м. Харків.

Філіал Да Харківської області в м. Куп’янську

Куп’янський філіал Харківського місцевого архівного управління роз-
почав діяльність у жовтні 1930 р. з упорядкування документів у відомствах, 
розбирання, описування і взяття на облік архівів ліквідованих установ. 
1932 р. Куп’янський державний історичний архів був підпорядкований 
Харківському архівному управлінню. згідно з положенням про Державний 
архівний фонд союзу РсР та мережу державних архівів сРсР від 29 
березня 1941 р. Куп’янський державний історичний архів перейменований 
у філіал Харківського обласного державного архіву. 6 жовтня 1941 р. 
секретні документи архіву евакуювали до м. Каттакурган самаркандської 
області Узбецької РсР. Документи, які залишилися на окупованій те-
риторії, загинули. Відомості про повернення документів з м. Каттакурган 
відсутні. Документи філіалу Харківського облдержархіву в м. Куп’янську 
(архів архіву) надійшли до Харківського обласного архіву 1948 р., де був 
сформований архівний фонд Р-3600, в кількості 15 справ за 1938–1941 рр., 
з них 12 справ секретні: циркуляри Головного архівного управління про 
складання списків-довідників, облік секретних документів; плани робіт, 
списки-довідники на контрреволюціонерів, плани архівних приміщень, 
звіти і відомості про облік трудових книжок, накази з особового складу. 
секретні документи фонду розсекречено 1989 р. – ДА Харківської області, 
ф. Р-3947, оп. 11 с, спр. 3, арк. 16 зв.; оп. 12 с, спр. 4, арк. 6 зв.; оп. 14 с, 
спр. 4, арк. 32; спр. 43, арк. 2; ф. Р-3600, оп. 1, спр. 3, арк. 21. 
12 березня, 2 травня 1943 р. Акти про воєнні збитки філіалу Харківського 

облдержархіву в м. Куп’янську (зазначені загальна кількість знищених 
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од. зб. – 90000, хронологічні межі документів – ХІХ–ХХ ст.) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2486, арк. 15, 19, 20;

15 лютого 1945 р. Акт про воєнні збитки філіалу Харківського облдержар-
хіву в м. Куп’янську і висновки про цінність документів, знищених 
в результаті військових бомбардувань (зазначені довоєнна кількість 
фондів – 440, од. зб. – 109069, кількість знищених фондів – 440, 
од. зб. – 107186, кількість од. зб. евакуйованих в м. Каттакурган – 
1883) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2731, арк. 102, 103.
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Державний архів Херсонської області

22–31 липня 1940 р. протокол засідання експертної комісії при Херсонсь-
кому державному історичному архіві з розсекречення архівних 
документів секретної частини і приєднання до загальнофондових 
архівних документів (зазначені назви і окремі номери 94 фондів, 
хронологічні межі документів, склад документів кожного фонду, 
підстави для розсекречування) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2216, арк. 114–117;

9 серпня 1944 р. протокол засідання наради наукових співробітників УДА 
НКВс УРсР про збитки, заподіяні архівам Херсонської області – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 95, арк. 37 зв.–38;

5 вересня 1944 р.  Акт про воєнні збитки Херсонського облдержархіву (заз-
начені довоєнна кількість фондів – 1280 і од. зб. – 262315, хронологічні 
межі документів – 1841–1936 рр., кількість повністю знищених фон-
дів – 36 і од. зб. – 240, частково знищених фондів – 1244 (30718 од. зб.), 
кількість евакуйованих фондів – 302 і од. зб. – 11842, кількість 
спалених “в связи с угрожаемым положением г. Херсона” – 75 фондів, 
5877 од. зб.) та зведена відомість про збитки архіву – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2733, арк. 9–11; ДА Херсонської обл., ф. Р-3862, оп. 1, 
спр. 38, арк. 22–23;

вересень 1944 р. список фондів Херсонського облдержархіву, які зазнали 
збитків в роки війни (зазначені номери і назви 828 фондів радянського 
періоду і 166 дореволюційних фондів, кількість од. зб. на 1.8.1941 р., 
кількість евакуйованих од. зб., кількість од. зб. спалених 8–10 серпня 
1941, наявність од. зб. на 1 вересня 1944 р.) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2733, арк. 12–30;

Після 1 листопада 1944 р. зведена відомість про воєнні збитки Херсонсь-
кого облдержархіву – ДА Херсонської обл., ф. Р-3862, оп. 1, спр. 38, 
арк. 24;

24 грудня 1945 р. Акт обстеження архівних установ Херсонської області 
з даними про воєнні збитки архівного фонду (зазначена кількість 
втрачених од. зб. по облдержархіву – 3718) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 22, арк. 164 зв.

архівні фонди дорадянського періоду
1/ф. 11/Херсонська губернська земська лікарня, м. Херсон Херсон-

ської губернії.
2/ф. 12/лінке О. І., поміщик, с. Обідо-Василівка Обідо-Василівської 

волості Херсонського повіту Херсонської губернії.
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3/ ф. 13/Дніпровська межова контора, м. Олешки Дніпровського 
повіту Таврійської губернії.

4/ ф. 17/Миколаївська морська школа.
5/ ф. 23/Бургунське сільське управління, с. Бургунка Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
6/ ф. 24/Нотаріус Грязнов, м. Кривий Ріг Олександрійського повіту 

Катеринославської губернії.
7/ ф. 25/Нотаріус Белії-Белінович, м. Миколаїв Херсонської губернії.
8/ ф. 27/Нотаріус М. п. Каверін, м. Миколаїв Херсонської губернії.
9/ ф. 29/Нотаріус Будаковський, м. Миколаїв Херсонської губернії.
10/ф. 30/Нотаріус поржицький І., м. Миколаїв Херсонської губернії.
11/ф. 33/Нотаріус п. л. Мистюк, м. Миколаїв Херсонської губернії.
12/ф. 39/Нотаріус зубенко, м. Кривий Ріг Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії.
13/ф. 43/Нотаріус І. с. Биковський, містечко Новий Буг Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
14/ф. 47/Нотаріус  А. Федоров, м. Кривий Ріг Олександрійського по-

віту Катеринославської губернії.
15/ф. 62/Нотаріус Джалалов, м. Кривий Ріг Олександрійського повіту 

Катеринославської губернії.
16/ф. 65/Нотаріус Мельников, містечко Березнеговате Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
17/ф. 75/Нотаріус л. А. песецький, с. привільне Херсонського повіту 

Херсонської губернії.
18/ф. 86/Висунське поштове відділення, с. Висунськ Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
19/ф. 105/Церква св. Татіани при Херсонському сільськогосподарсь-

кому училищі, м. Херсон Херсонської губернії.
20/ф. 115/Миколаївська церква, с. снігурівка Херсонського повіту 

Херсонської губернії.
21/ф. 116/Христово-Різдвяна церква, с. Обідо-Василівка Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
22/ф. 126/Кладовищенська церква, м. Берислав Херсонського повіту 

Херсонської губернії.
23/ф. 129/свято-Миколаївська церква, посад Березнеговате Херсон-

ського повіту Херсонської губернії.
24/ф. 130/покровська церква, с. Калуга Херсонського повіту 

Херсонської губернії.
25/ф. 131/Миколаївська церква, с. Ново-павлівка Херсонського пові-

ту Херсонської губернії.
26/ф. 132/Равин колоній Великої і Малої сейдеменухи Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
27/ф. 135/Миколаївська церква, с. засілля Херсонського повіту 

Херсонської губернії.
28/ф. 142/Равин м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської гу-

бернії.
29/ф. 151/преображенська церква, с. Дмитрівка Дніпровського повіту 

Таврійської губернії.
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30/ф. 154/Троїцька церква, с. любимівка Дніпровського повіту Таврій-
ської губернії.

31/ф. 159/Варварівська церква, с. Бехтери Дніпровського повіту Тав-
рійської губернії.

32/ф. 163/Церква св. Олени, с. Костянтинівка Дніпровського повіту 
Таврійської губернії.

33/ф. 164/Церква Олександра Невського, с. Нова Олександрівка Дні-
провського повіту Таврійської губернії.

34/ф. 167/преображенська церква, с. Каїри Дніпровського повіту Тав-
рійської губернії.

35/ф. 171/станіславське відділення корабельної контори Херсонської 
митної застави, с. станіслав Херсонського повіту Херсонської губернії.

36/ф. 172/збур’ївське відділення корабельної контори Херсонської 
митної застави, с. збур’ївка Дніпровського повіту Таврійської губернії.

37/ф. 175/скадовський митний пост, с. скадовськ Дніпровського 
повіту Таврійської губернії.

38/ф. 177/Бобровокутське волосне управління, с. Бобровий Кут 
Херсонського повіту Херсонської губернії.

39/ф. 178/Микольське волосне управління, с. Микольське Херсонсь-
кого повіту Херсонської губернії.

40/ф. 179/Обідо-Василівське волосне управління, с. Обідо-Василівка 
Херсонського повіту Херсонської губернії.

41/ф. 182/Херсонський межовий архів Херсонського і Дніпровського 
повітів, м. Херсон Херсонської губернії.

42/ф. 183/Миколаївський нотаріальний архів, м. Миколаїв Херсонсь-
кої губернії.

43/ф. 184/Бериславський нотаріальний архів, м. Берислав Херсонсь-
кого повіту Херсонської губернії.

44/ф. 187/Мировий суддя 29-ї дільниці Херсонського мирового судо-
вого округу, м. Херсон Херсонської губернії.

45/ф. 188/Різдвяно-Богородицька церква, с. Широка Балка Херсонсь-
кого повіту Херсонської губернії.

архівні фонди радянського періоду

46/ф. Р-19/Красноярський сільський виконком ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів.

47/ф. Р-45/Новокостогризівський волосний революційний комітет, 
с. Нова Костогризівка Дніпровського повіту.

48/ф. Р-47/Чаплинський волосний революційний комітет, с. Чаплинка 
Дніпровського повіту Таврійської губернії.

49/ф. Р-51/Ольгівський сільський революційний комітет, с. Ольгівка 
Дніпровського повіту Таврійської губернії.

50/ф. Р-54/Красненський волосний військово-революційний комітет, 
с. Красненське Дніпровського повіту Миколаївської губернії.

51/ф. Р-61/Гусаково-Чорнобаївський волосний військово-революцій-
ний комітет, с. Чорнобаївка Херсонського повіту Миколаївської губернії.
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52/ф. Р-63/Великокопанський сільський військово-революційний ко-
мітет, с. Великі Копані Херсонського повіту Миколаївської губернії.

53/ф. Р-74/Малокаховський сільський військово-революційний комі-
тет, с. Мала Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії.

54/ф. Р-76/Черненьківський сільський військово-революційний комі-
тет, с. Черненька Дніпровського повіту Миколаївської губернії.

55/ф. Р-84/посадо-покровський волосний комітет незаможних селян, 
с. посад-покровське Херсонського повіту Миколаївської губернії.

56/ф. Р-88/понятівський сільський комітет незаможних селян, с. по-
нятівка Херсонського повіту Миколаївської губернії.

57/ф. Р-89/Микольський волосний комітет незаможних селян, с. Ми-
кольське Херсонського повіту Херсонської губернії.

58/ф. Р-90/Ново-Єлизаветівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Ново-Єлизаветівка Херсонського повіту Миколаївської губернії.

59/ф. Р-91/Ново-Олександрівський сільський комітет незаможнихх 
селян, с. Ново-Олександрівка Херсонського повіту Миколаївської губернії.

60/ф. Р-92/Червоно-Благодатівський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Червоно-Благодатне Херсонського повіту Миколаївської губернії.

61/ф. Р-93/петропавлівський сільський комітет незаможних селян, 
с. петропавлівка Херсонського повіту Миколаївської губернії.

62/ф. Р-94/Князе-Григорівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Князе-Григорівка Херсонського повіту Миколаївської губернії.

63/ф. Р-100/Великоблаговіщенський сільський комітет незаможних 
селян, с. Велика Благовіщенка Херсонського повіту Миколаївської гу-
бернії.

64/ф. Р-102/скадовський волосний комітет незаможних селян, м. ска-
довськ Дніпровського повіту Одеської губернії.

65/ф. Р-104/Більшовицький сільський комітет незаможних селян.
66/ф. Р-113/Кларівський сільський комітет незаможних селян, с. Кла-

рівка Дніпровського повіту Одеської губернії.
67/ф. Р-115/Новотимофіївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Ново-Тимофіївка Дніпровського повіту Одеської губернії.
68/ф. Р-116/любимівський сільський комітет незаможних селян.
69/ф. Р-128/пришибський сільський комітет незаможних селян, 

с. пришиб Херсонського повіту Одеської губернії.
70/ф. Р-129/Велико-Нагартавський сільський комітет незаможних се-

лян, с. Велика Нагартава Херсонського повіту Одеської губернії.
71/ф. Р-130/Білокриницький сільський комітет незаможних селян, 

с. Біла Криниця Херсонського повіту Одеської губернії.
72/ф. Р-148/Михайлівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Михайлівка Херсонського округу.
73/ф. Р-153/заградівський сільський комітет незаможних селян, 

с. заградівка Велико-Олександрівського району Херсонського округу.
74/ф. Р-156/Кочубеївська каса взаємної допомоги, с. Кочубеївка 

Великоолександрівського району Херсонського округу.
75/ф. Р-166/Наталівський сільський комітет взаємної допомоги, 

с. Наталівка Каховського району Херсонського округу.
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76/ф. Р-167/Озерівська сільська каса взаємної допомоги, с. Озерівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу.

77/ф. Р-183/Токарівське сільськогосподарське кредитно-коопера-
тивне товариство, с. Токарівка Херсонського району Херсонського округу.

78/ф. Р-184/Широкобалківське сільськогосподарське кредитно-коопе-
ративне товариство, с. Широка Балка Херсонського району Херсонського 
округу.

79/ф. Р-197/сільська рада робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, селище залізний порт Голопристанського району Херсонсь-
кого округу.

80/ф. Р-204/Ново-Катеринівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Ново-Катеринівка Горностаївського ра-
йону Херсонського округу.

81/ф. Р-205/Червонополянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червона поляна Горностаївського району 
Херсонського округу.

82/ф. Р-209/Червоноблагодатна сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Червоно-Благодатне Горностаївського ра-
йону Херсонського округу.

83/ф. Р-222/Ново-Дудчанська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. Нові Дудчани Каховського району 
Херсонського округу.

84/ф. Р-236/сільськогосподарська комуна ім.  ІІ Комінтерну.
85/ф. Р-315/Володарська сільська рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів, с. Володарка Великоолександрівського району 
Херсонського округу.

86/ф. Р-323/Бериславська рада народного господарства, м. Берислав 
Херсонського округу.

87/ф. Р-328/Ново-Олександрівська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Нова Олександрівка Чаплинського 
району Херсонського округу.

88/ф. Р-329/Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Олексіївка Чаплинського району Херсонсь-
кого округу.

89/ф. Р-330/Керменчицька сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Керменчик Чаплинського району Херсонсь-
кого округу.

90/ф. Р-343/петрівська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. петрівка Високопільського району Херсонсь-
кого округу.

91/ф. Р-346/Хрестовоздвиженська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Хрестовоздвиженка Високо-
пільського району, Херсонського округу.

92/ф. Р-348/Мало-сейдеменуська сільська рада робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, с. Мала сейдеменуха Великоолексан-
дрівського району Херсонського округу.

93/ф. Р-349/Краснівська сільська рада робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів, с. Краснівка Херсонського округу.
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94/ф. Р-412/Херсонська окружна рада народного господарства, 
м. Херсон.

95/ф. Р-474/Ново-Воронцовська агрономічна школа, с. Ново-Ворон-
цовка Ново-Воронцовського району Херсонського округу.

96/ф. Р-482/Начальник Бериславського гарнізону, м. Берислав 
Херсонського повіту  Миколаївської губернії.

97/ф. Р-510/Херсонська деревообробна виробничо-кооперативна ар-
тіль “Колодник”, м. Херсон Херсонського округу.

98/ф. Р-514/Херсонський колектив безробітних артистів “Драма і 
комедія”, м. Херсон Херсонського округу.

99/ф. Р-517/правління Херсонського колективу безробітних пекарів 
“Червона зірка”, м. Херсон Херсонського округу.

100/ф. Р-523/Херсонський колектив безробітних пряничників 
ім. 9 січня, м. Херсон Херсонського округу.

101/ф. Р-524/Херсонський колектив безробітних з виробництва ліжок, 
м. Херсон Херсонського округу.

102/ф. Р-528/Херсонська столярна майстерня колективу безробітних 
членів спілки “Будівельник”, м. Херсон Херсонського округу.

103/ф. Р-530/правління Херсонського колективу безробітних членів 
спілки “Робкомгосп”, м. Херсон Херсонського округу.

104/ф. Р-532/Херсонська промислова артіль безробітних членів 
профспілки водного транспорту “промвес”, м. Херсон Херсонського 
округу.

105/ф. Р-534/Млинарська кустарно-промислова артіль “Кооператор”, 
с. Милове Качкарівського району Херсонського округу.

106/ф. Р-535/Млинарська артіль “Червона зірка”, с. Милове Качкарі-
вського району Херсонського округу.

107/ф. Р-539/Херсонська виробничо-кооперативна артіль з випікання 
хліба “перемога”, м. Херсон Херсонського округу.

108/ф. Р-541/Млин кустарно-промислової артілі “Мірошник”, с. Бу-
цівське Великоолександрівського району Херсонського округу.

109/ф. Р-542/суворовська виробничо-кооперативна артіль “Муко-
мел”, с. суворовка Голопристанського району Херсонського округу.

110/ф. Р-543/Херсонська артіль конфетників “Довіра”, м. Херсон 
Херсонського округу.

111/ф. Р-545/Корсунське кредитно-кооперативне товариство виногра-
дарів і виноробів, с. Корсунка Каховського району Херсонського округу.

112/ф. Р-546/Херсонський колектив безробітних з виготовлення кон-
дитерських виробів “пролетар”, м. Херсон Херсонського округу.

113/ф. Р-549/Херсонський колектив безробітних з обслуговування 
дитсадка № 1 “Дошкільник”, м. Херсон Херсонського округу.

114/ф. Р-553/Херсонська кооперативно-виробнича артіль бубличників 
і бісквітників “Інвалідна праця”, м. Херсон Херсонського округу.

115/ф. Р-554/Дофінська садова артіль, с. Дофіно скадовського ра-
йону Херсонського округу.

116/ф. Р-555/Млин Ново-Воронцовського колективу безробітних 
“Червоний Жовтень”, с. Ново-Воронцовка Ново-Воронцовського району 
Херсонського округу.
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117/ф. Р-556/Бериславська виробничо-кооперативна артіль пекарів 
ім. Горького, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу.

118/ф. Р-560/Херсонський торговельний колектив безробітних “Бюро 
доручень” членів спілки “Радторгслужбовець”, м. Херсон Херсонського 
округу.

119/ф. Р-561/Каховський торговельно-комісійний магазин безробіт-
них “Бюро доручень”, с. Каховка Каховського району Херсонського ок-
ругу.

120/ф. Р-570/Обідо-Василівське поштове відділення, с. Обідо-Васи-
лівка Херсонського повіту Херсонської губернії.

121/ф. Р-588/судаківська поштово-телеграфна контора.
122/ф. Р-590/Красненське поштово-телеграфне відділення, с. Крас-

неньке Дніпровського повіту Таврійської губернії.
123/ф. Р-603/Добрянське поштове відділення, с. Добре Херсонського 

повіту Херсонської губернії.
124/ф. Р-604/Устимівське поштове відділення, с. Устимівка Херсон-

ського повіту Херсонської губернії.
125/ф. Р-639/Робітничий комітет № 4 Херсонської державної при-

стані профспілки працівників місцевого транспорту, м. Херсон.
126/ф. Р-645/Робітничий комітет “Упаковка” профспілки працівників 

місцевого транспорту, м. Херсон.
127/ф. Р-662/Качкарівський районний робітничий комітет профспілки 

працівників землі і лісу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського 
округу УРсР.

128/ф. Р-663/львовський сільський профспілковий осередок праців-
ників місцевого транспорту, кол. львове Бериславського району Херсон-
ського округу УРсР.

129/ф. Р-672/Дніпровська повітова вчительська профспілка, м. Оле-
шки Дніпровського повіту Херсонської губернії.

130/ф. Р-681/скадовський містечковий профсекретаріат, м. ска-
довськ Дніпровського повіту Херсонської губернії.

131/ф. Р-684/скадовське міське відділення профспілки працівників 
освіти і соціалістичної культури, м. скадовськ.

132/ф. Р-691/Чаплинський районний профсекретаріат, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонського округу УРсР.

133/ф. Р-695/Хорлівський містечковий профсекретаріат, селище Хо-
рли Дніпровського повіту Херсонської губернії.

134/ф. Р-702/Чулаківський профуповноважений Всеросійської проф-
спілки радторгслужбовців, с. Чулаківка Голопристанського району Херсон-
ського округу УРсР.

135/ф. Р-709/Виконком профспілки педагогів, м. Каховка Дніпровсь-
кого повіту Херсонської губернії.

136/ф. Р-716/Цюрупинське дитяче містечко “Червоні сходи”, м. Цю-
рупинськ Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

137/ф. Р-718/Цюрупинський виноградний розсадник, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

138/ф. Р-719/Великокопанський сільський комітет взаємної допо-
моги, с. Великі Копані Олешківського району Херсонського округу 
УРсР.
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139/ф. Р-722/підстепенський сільський комітет незаможних селян, 
с. підстепне Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

140/ф. Р-723/Великокопанський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

141/ф. Р-724/солонцівський сільський комітет незаможнихх селян, 
с. солонці Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

142/ф. Р-725/Тарасівський сільський комітет незаможнихх селян, 
с. Тарасівка Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

143/ф. Р-726/Костогризівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Костогризове Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

144/ф. Р-727/Новоскадовський сільський комітет незаможних селян, 
с. Ново-скадовка Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

145/ф. Р-728/Раденський сільський комітет незаможних селян, с. Ра-
денськ Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

146/ф. Р-729/старомаячківський сільський комітет незаможних се-
лян, с. стара Маячка Цюрупинського району Херсонського округу УРсР.

147/ф. Р-732/Херсонська землевпорядна комісія, м. Херсон Херсон-
ського округу.

148/ф. Р-761/Народний суд 3-ї дільниці Херсонського судового округу, 
с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії.

149/ф. Р-768/Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії.

150/ф. Р-774/Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії.

151/ф. Р-775/земельна колегія народного суду 7-ї дільниці, м. Оле-
шки Дніпровського повіту Одеської губернії.

152/ф. Р-778/Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового округу, 
с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії.

153/ф. Р-779/Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії.

154/ф. Р-780/Народний суд 14-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії.

155/ф. Р-783/Народний суд 16-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Горностаївка Дніпровського повіту Одеської губернії.

156/ф. Р-786/Народний суд 11-ї дільниці Криворізького судового 
округу, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської губернії.

157/ф. Р-797/скадовська поштово-телеграфна контора, с. скадовськ 
Дніпровського повіту Херсонської губернії.

158/ф. Р-799/Дементіївська поштова контора Херсонського повіту.
159/ф. Р-807/Риболовецька промислово-кустарна кооперативна ар-

тіль “Червоний рибалка”, м. Херсон Херсонського округу УРсР.
160/ф. Р-811/Комітет взаємної допомоги збур’ївської риболовецької 

промислово-кооперативної артілі “Червоний Шлях”, с. збур’ївка Голопри-
станського району Херсонського округу УРсР.

161/ф. Р-817/Виконком Голопристанської волосної ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Гола пристань Дніпровсь-
кого повіту Херсонської губернії.
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162/ф. Р-821/Виконком Ново-Тягинської волосної ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ново-Тягинка Херсонського 
повіту Херсонської губернії.

163/ф. Р-826/Виконком Іванівської сільської ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів Херсонського повіту.

164/ф. Р-831/Новозбур’ївський волосний революційний комітет, 
с. Нова збур’ївка Дніпровського повіту Херсонської губернії.

165/ф. Р-834/Чулаківський сільський революційний комітет, с. Чула-
ківка Дніпровського повіту Херсонської губернії.

166/ф. Р-837/покровський волосний революційний комітет, с. пок-
ровське Дніпровського повіту Херсонської губернії.

167/ф. Р-839/Голопристанський сільський революційний комітет, 
с. Гола пристань Дніпровського повіту Херсонської губернії.

168/ф. Р-842/Кізомиський сільський комітет незаможних селян, с. Кі-
зомис Херсонського району Херсонського округу УРсР.

169/ф. Р-844/Червонодолинський сільський комітет незаможних се-
лян, с. Червона Долина Березнеговатського району Херсонського округу 
УРсР.

170/ф. Р-864/Тягинський сільський комітет взаємної допомоги, с. Тя-
гинка Херсонського повіту.

171/ф. Р-866/Афанасіївський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Афанасіївка снігурівського району Херсонського округу УРсР.

172/ф. Р-879/Микольське товариство “селянський будинок”, с. Ми-
кольське Херсонського району Херсонського округу УРсР.

173/ф. Р-880/станіславське товариство “селянський будинок”, с. ста-
ніслав Херсонського району Херсонського округу УРсР.

174/ф. Р-886/пам’ятнянський сільський комітет допомоги голоду-
ючим, с. пам’ятне Дніпровського повіту Одеської губернії.

175/ф. Р-888/Голопристанське сільськогосподарське кооперативне 
товариство ім. Шевченка, с. Гола пристань Голопристанського району 
Херсонського округу УРсР.

176/ф. Р-890/Костирська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Костирка Херсонського повіту Миколаївської 
губернії.

177/ф. Р-892/Одрадо-Кам’янське сільськогосподарське товариство, 
с. Одрадо-Кам’янка Бериславського району Херсонського округу УРсР.

178/ф. Р-893/Четверте Федоро-сухомлинівське ощадно-позичкове то-
вариство Херсонського округу.

179/ф. Р-913/любимо-павлівська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. любимо-павлівка Качкарівського 
району Херсонського округу УРсР.

180/ф. Р-915/сільський староста, с. Костомарівка любомирської во-
лості Херсонського повіту Херсонської губернії.

181/ф. Р-916/Романо-Булгаківська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів с. Романо-Булгакове Херсонського 
повіту Херсонської губернії.
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182/ф. Р-923/Каховська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Каховка Каховського району Херсонського 
округу УРсР.

183/ф. Р-924/Основська сільська рада робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, с. Основа Каховського району Херсонського 
округу УРсР.

184/ф. Р-925/подо-Калинівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, с. подо-Калинівка Цюрупинського району 
Херсонського округу УРсР.

185/ф. Р-927/Уповноважений Одеського губернського суду по Херсон-
ському округу, м. Херсон.

186/ф. Р-933/Тимчасовий виконавчий комітет службовців при Херсон-
ському товаристві взаємного кредиту, м. Херсон.

187/ф. Р-934/Велико-сейдеменуська кустарно-промислова артіль 
“луна”, с. Велика сейдеменуха снігурівського району Херсонського 
округу УРсР.

188/ф. Р-959/семенівське товариство громадської обробки землі “До 
соціалізму”, с. семенівка Березнеговатського району Херсонського округу 
УРсР.

189/ф. Р-960/семенівське товариство громадської обробки землі 
“До праці”, с. семенівка Березнеговатського району Херсонського округу 
УРсР.

190/ф. Р-965/Херсонська рибінспекція, м. Херсон Херсонського ок-
ругу УРсР.

191/ф. Р-967/снігурівське відділення державного банку, с. снігурівка 
снігурівського району Херсонського округу УРсР.

192/ф. Р-972/Херсонська районна контора “Укрхліб”, м. Херсон.
193/ф. Р-982/Одеська обласна контора “Укрзаготплодовочі”.
194/ф. Р-987/Херсонська контора з постачання сільгоспінвентарем 

“сільгосппостач”, м. Херсон.
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Державний архів Хмельницької області

1943 р. список фондів Кам’янець-подільського облдержархіву (зазначені 
назви 202 фондів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 33, арк. 31–
40;

8 травня 1944 р. Акти про воєнні збитки філіалу Кам’янець-подільського 
облдержархіву в м. проскурові (зазначені повне знищення докумен-
тів в т. ч. обліково-довідкових, довоєнна кількість фондів – 1717 
і од. зб. – 299169, хронологічні межі документів – поч. ХІХ ст. – 
середина 1920-х рр., науково-історична цінність документів) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 70–70 зв.; спр. 2716, 
арк. 4; 

25 листопада 1944 р. Акт про стан архівних фондів Кам’янець-подільського 
облдержархіву, який не зазнав збитків у воєнні роки (зазначені 
довоєнна кількість фондів – 744 і од. зб. – 49156, хронологічні межі 
документів – поч. ХІХ ст. – 1930-і рр. та кількість од. зб. на листопад 
1944 р. – 998238) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2715, арк. 28–
30; ДА Хмельницької обл., ф. Р-1530, оп. 2, спр. 7, арк. 25–27;

Квітень 1945 р. паспорт Кам’янець-подільського облдержархіву з показни-
ками на 1941, 1942, 1945 рр. (на 1.1.1941: фондів – 743, од. зб. – 
949045) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 50;

17 серпня 1946 р. лист начальника Відділу держархівів УМВс по Кам’янець-
подільській області до начальника відділу комплектування УДА 
МВс УРсР А. Й. Грінберга з повідомленням, що Кам’янець-
подільський облдержархів не зазнав втрат архівних документів – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 167.

архівні фонди радянського періоду

1/ ф. Р-37/лянцкорунська добровільна пожежна дружина/1926 р./
19 спр.

2/ ф. Р-39/Довжоцька добровільна пожежна дружина/1926–1927 рр./
29 спр.

3/ ф. Р-56/Кам’янець-подільський народний суд 67-ї дільниці міста 
Кам’янця-подільського/1930–1933 рр./173 спр.

4/ ф. Р-88/Білецький районний комітет бідноти/1926 р./1 спр.
5/ ф. Р-99/Дашківський сільський комітет бідноти.
6/ ф. Р-132/Жванецька районна каса державного страхування/1923–

1924 рр./19 спр.
7/ ф. Р-724/славутський районний комітет профспілки текстильної 

промисловості/1936 р./1 спр.
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8/ ф. Р-1066/Трудова сесія народного суду Шепетівського ок-
ругу/1925–1928 рр./2 спр.

9/ ф. Р-1202/Кам’янець-подільська промислово-кооперативна артіль 
“Миловар”/1929 р./1 спр.

10/ф. Р-1645/залісецьке сільське споживче товариство.
11/ф. Р-1677/славутська районна контора по заготівлі худоби.
12/ф. Р-1680/Деражнянська районна спілка тваринників/1930 р./

2 спр.
13/ф. Р-2615/Кам’янець-подільське відділення “Військторгу” Київсь-

кого округу.
14/ф. Р-2616/Шпигенецьке радянське державне господарство/1931 р./

1 спр.
15/ф. Р-2724/Кам’янець-подільське обласне відділення Головного 

управління з видобутку нафти/1930 р./1 спр.
16/ф. Р-2829/Китайгородський повітовий військовий комісаріат/

1920 р./1 спр.

Перелік втрачених фондів державних архівів України
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Державний архів Черкаської області

12 травня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Київського облдержархіву 
в м. Черкасах (зазначені довоєнна кількість фондів – 2072, од. зб. – 
289189, хронологічні межі документів – 1795–1936 рр., кількість 
знищених фондів – 1626, од. зб. – 277714, фондів, що збереглися – 
446, од. зб. – 11475 за 1802–1936 рр., 290–300 тис. аркушів розсипу) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2717, арк. 5–7.
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Державний архів Чернівецької області

1 вересня 1944 р. Рапорт начальника Відділу держархівів УНКВс по 
Чернівецькій області О. Горячкіна до начальника УДА НКВс УРсР 
п. п. Гудзенка про вивезення румунськими окупаційними військами 
до Трансільванії, Ясс і Бухареста цінних документів з Чернівецького 
облдержархіву (зазначені назви фондів, історична цінність архівних 
документів, їх обсяги) та необхідність відрядити до Румунії кілька 
осіб для пошуку архівних документів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 2740, арк. 4–4 зв.;

12 вересня–16 листопада 1944 р. Акт про воєнні збитки Чернівецького 
облдержархіву, висновки експертизи про втрати (зазначені назви 
29 втрачених фондів, склад вивезених документів) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2741, арк. 5а–8; ДА Чернівецької обл., ф. Р-2413, 
оп. 2, спр. 26, арк. 1–6;

2 березня 1945 р. Узагальнені дані про воєнні збитки архівів Чернівецької 
області (облдержархів і 12 районних архівів) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2741, арк. 49;

22–29 березня 1945 р. Акт обстеження архівних установ Чернівецької 
області з даними про воєнні збитки (зазначена кількість знищених 
і вивезених окупантами од. зб. – 600000) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 7, спр. 22, арк. 20;

27 червня–2 вересня 1946 р. листи начальника Відділу держархівів УМВс 
по Чернівецькій області до начальника УДА МВс УРсР про надход-
ження з Румунії архівних документів та проведення роботи щодо 
їх упорядкування та систематизації – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, 
спр. 55, арк. 33, 34.

4 лютого 2002 р. лист директора ДА Чернівецької області л. Анохіної 
Держкомархіву України з повідомленням про те, що документи архіву 
у довоєнні часи не були описані, не було списків фондів та описів – 
Діловодний архів відділу архівознавства УНДІАсД;

17 квітня 2002 р. лист директора ДА Чернівецької області л. Анохіної 
директору УНДІАсД І. Матяш про уточнення даних до Національного 
реєстру втрачених і переміщених архівних фондів (зазначено, що 
надіслати списки фондів, втрачених в роки Другої світової війни 
неможливо, так як їх в довоєнні роки взагалі не існувало) – Діловодний 
архів відділу архівознавства УНДІАсД.
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Державний архів Чернігівської області

Лютий 1942 р. список секретних фондів, евакуйованих з Чернігівського 
облдержархіву до м. Ульяновська (зазначені номери, назви і обсяги 
66 фондів, загальна кількість справ – 11656) – ЦДАВО України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 2349, арк. 2–10;

3 липня 1942 р. Акт обстеження Чернігівського облдержархіву з даними 
про архівні фонди (зазначені назви фондів, хронологічні межі докумен-
тів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 2, арк. 14–16;

1942 р. список евакуйованих секретних фондів Чернігівського облдерж-
архіву (зазначено номери, назви і обсяги 61 фонду, хронологічні межі 
документів, загальна кількість справ – 11629) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 1, спр. 2349, арк. 14–17;

1942 р. список фондів відділу Жовтневої революції Чернігівського облдерж-
архіву, евакуйованих до м. Ульяновська (зазначені номери, назви і 
обсяги 49 фондів, хронологічні межі документів, загальна кількість 
справ – 27239) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2349, арк. 11–13;

14 грудня 1943 р. лист начальника Відділу держархівів УНКВс по 
Чернігівській області В. О. Вострікової до начальника УДА НКВс 
УРсР п. п. Гудзенка про складання списків втрачених фондів, 
складності щодо встановлення збитків держархівів області; подана 
характеристика джерельної бази складання актів про воєнні збитки – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2490, арк. 1–1зв.;

27 травня 1944 р. Акт про воєнні збитки Чернігівського облдержархіву (заз-
начені довоєнна кількість фондів – 3294 і од. зб. – 2005286, 1652 кг 
розсипу, хронологічні межі документів – 1661–1940 рр., кількість 
знищених фондів – 1280 і од. зб. – 1275062, 1652 кг розсипу, кіль-
кість частково пограбованих фондів – 180 і од. зб. – 49340, кількість 
евакуйованих до м. Ульяновська фондів – 121 і од. зб. – 38810) – 
ЦДАВО України ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 72–77; ДА Чернігівсь-
кої обл., ф. Р-651, оп. 1, спр. 167, арк. 188–193;

Травень 1944 р. списки фондів Чернігівського облдержархіву, знищених і 
пограбованих під час війни (зазначені номери 1407 фондів, їх назви, 
хронологічні межі документів, кількість од. зб. і обсяги розсипу) – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 78–124;

Травень 1944 р. Характеристика складу і змісту документів Чернігівського 
облдержархіву, знищених і пограбованих окупаційними військами – 
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2702, арк. 125–132; ДА Черні-
гівської обл., ф. Р-651, оп. 1, спр. 167, арк. 7–14;

21 квітня 1945 р. Акт обстеження архівних установ Чернігівської області з 
даними про кількість втрачених фондів облдержархіву, його філіалів 
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(зазначені кількість втрачених фондів – 1280 і од. зб. – 1275062, 
пограбованих фондів – 180 і од. зб. – 49340, хронологічні межі 
документів – ХVІІ–ХХ ст., кількість знищених фондів – 91 та од. зб. – 
7931 в прилуцькому філіалі) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7. спр. 22, 
арк. 68 зв.

31 липня 1946 р. Акт перевірки роботи архівів Чернігівської області щодо 
стану обліку воєнних втрат архівів – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, 
спр. 105, арк. 108;

12 серпня 1946 р. списки фондів Чернігівського облдержархіву, втрачених 
повністю або частково (зазначені назви і обсяги фондів, хронологічні 
межі документів) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 157, арк. 81–
140.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 409/Борзнянський поліцейський наглядач, м. Борзна Чернігівсь-
кої губернії.

2/ф. 463/пристав I стану сосницького повіту.
3/ф. 464/пристав IV стану сосницького повіту.
4/ф. 611/Мировий посередник Довжицького повіту.
5/ф. 615/Горбівське волосне правління, с. Горбів Чернігівського по-

віту Чернігівської губернії.
6/ф. 665/Чернігівський магазин полкового провіантського комісіо-

нерства 3-го корпусу, м. Чернігів.
7/ф. 724/Виконавець робіт зі складання записів володіння у Чернігів-

ській губернії, м. Чернігів.
8/ф. 1767/Жорівське волосне правління, с. Жорів пирятинського по-

віту полтавської губернії.
9/ф. 1768/Білоцерківська волосна допоміжна ощадна каса, с. Біло-

церківці лохвицького повіту полтавської губернії.
10/ф. 1769/пирятинське статистичне бюро, м. пирятин полтавської 

губернії.
11/ф. 1770/пирятинська повітова оціночна комісія, м. пирятин пол-

тавської губернії.
12/ф. 1771/Благовіщенська церква, с. Усівка пирятинського повіту 

полтавської губернії.
13/ф. 1772/лехнівське волосне правління, с. лехнів переяславського 

повіту полтавської губернії.
14/ф. 1773/Войтівське волосне правління, с. Войтів переяславського 

повіту полтавської губернії.
15/ф. 1774/пирятинська сільська реміснича навчальна майстерня, 

м. пирятин полтавської губернії.
16/ф. 1775/Вознесенська церква, с. попівка пирятинського повіту 

полтавської губернії.
17/ф. 1776/петро-павлівська церква, с. Мойсіївка пирятинського по-

віту полтавської губернії.
18/ф. 1777/Мировий суддя 2-ї дільниці прилуцького судово-мирового 

округу, с. срібне прилуцького повіту полтавської губернії.
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19/ф. 1778/правління пирятинської земської каси дрібного кредиту, 
м. пирятин полтавської губернії.

20/ф. 1779/податковий інспектор 1-ї дільниці прилуцького повіту 
полтавської губернії.

21/ф. 1780/податковий інспектор 11-ї дільниці прилуцького повіту 
полтавської губернії.

Філіал Да Чернігівської області в м. Ніжині

1925 р. створено Ніжинське окружне архівне управління, перейменоване 
1930 р. у місцеве архівне управління. з 1932 р. – Ніжинський держав-
ний історичний архів, з 1941 р. – філіал Чернігівського облдержархіву 
в м. Ніжині, з 1984 р. – відділ ДА Чернігівської області в м. Ніжині, з 
1989 р. – філіал ДА Чернігівського в м. Ніжині, з 1997 р. – відділ ДА 
Чернігівської області в м. Ніжині. 

22 травня 1944 р. Акт про матеріальні збитки філіалу Чернігівського обл-
держархіву в м. Ніжині (зазначені довоєнна кількість фондів – 1440 
і од. зб. – 418398, хронологічні межі документів – 1723–1940 рр., 
кількість пошкоджених фондів – 89 і од. зб. – 106270) – ЦДАВО 
України, ф. 14, оп. 1, спр. 2735, арк. 17–20; ДА Чернігівської обл., 
ф. Р-651, оп. 1, спр. 167, арк. 252–253.

Філіал Да Чернігівської області в м. Прилуках

1924 р. створено прилуцьке окружне архівне управління, перейменоване 
1930 р. у місцеве архівне управління. з 1932 р. – прилуцький держав-
ний історичний архів, з 1941 р. – філіал Чернігівського облдержархіву 
в м. прилуках, з 1984 р. – відділ ДА Чернігівської області в м. при-
луках, з 1989 р. – філіал ДА Чернігівської області в м. прилуках, з 
1997 р. – відділ ДА Чернігівської області в м. прилуках. 

24 травня 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Чернігівського облдерж-
архіву в м. прилуках (зазначені довоєнна кількість фондів – 1039 
і од. зб. 231163, хронологічні межі документів – 1650–1941 рр., 
кількість пограбованих і знищених фондів – 91 і од. зб. – 7930); 
список знищених фондів (зазначені назви 91 фонду, хронологічні 
межі документів, кількість од. зб., вказана часткова чи повна втрата 
фонду) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2490, арк. 145–149; ДА 
Чернігівської обл., ф. Р-651, оп. 1, спр. 167, арк. 224–225;

21 квітня 1945 р. Акт перевірки щодо збитків архівів Чернігівської області 
(в м. прилуках знищено фондів – 91, од. зб. – 7931) – ЦДАВО України, 
ф. 14, оп. 7. спр. 22, арк. 68 зв.



Державний архів м. Києва

10 березня 1944 р. Акт про воєнні збитки Київського міського архіву 
(зазначена кількість фондів, що зберігалася в архіві з 1920 р. до 
1941 р. – 407, од. зб. – 600 000 та кількість уцілілих фондів – 169, 
од. зб. 200 000 за 1923–1940 рр.). В акті зазначено, що архівні доку-
менти не постраждали в результаті бомбардувань і артилерійсь-
ких обстрілів та не вивозилися нацистськими окупантами – ДА 
м. Києва, ф. Р-45, оп. 1, спр. 9, арк. 2–3;

14 березня 1944 р. пояснювальна записка про втрати Київського міського 
архіву в період окупації (зазначена кількість довоєнних фондів – 
407 та кількість уцілілих фондів – 169, з яких 50 були частково зни-
щені). У записці зазначено, що довідковий апарат архіву не зберігся, 
у зв’язку з чим немає можливості встановити точні цифри збитків – 
ДА м. Києва, ф. Р-45, оп. 1, спр. 9, арк. 1–1 зв.
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Державний архів м. Севастополя

14 листопада 1944 р. Акт про воєнні збитки філіалу Центрального держ-
архіву Кримської АРсР у м. севастополі (із 330 ф., 103357 од. зб. 
знищено 320 ф., 98357 од. зб.) – ДА м. севастополя, ф. Р-415, оп. 1, 
спр. 242, арк. 21.

архівні фонди дорадянського періоду

1/ф. 1/правління Кримського товариства боротьби з туберкульозом, 
м. севастополь/1903–1920 рр./34 спр.

2/ф. 2/правління Ксенінського товариства севастопольських “Яс-
лів”/1900–1918 рр./27 спр.

3/ф. 3/Церква 49-го піхотного Брестського полку в м. севасто-
полі/1898–1913 рр./5 спр.

4/ф. 4/севастопольська Міська дума/1851–1872 рр./134 спр.
5/ф. 5/севастопольська Міська управа/1873–1920 р./2178 спр., наявно 

5 спр.
6/ф. 6/Комітет, заснований у м. севастополі для приведення підрахун-

ків до відома втрат, що понесли мешканці різних станів, крім чинів морсь-
кого і сухопутного відомств, у минулу війну, м. севастополь/1856–1861 рр./
8 спр.

7/ф. 7/севастопольська портова митниця/1873–1920 рр./237 спр., на-
явно 16 спр.

8/ф. 9/Балаклавська поштово-телеграфна контора/1865–1918 рр./84 спр.
9/ф. 10/севастопольське залізничнe поштове відділення/1903–1916 рр./

34 спр.
10/ф. 11/Олександро-Михайлівське поштово-телеграфне відділення/

1915–1918 рр./8 спр.
11/ф. 12/севастопольська міська лікарня/1879–1920 рр./919 спр.
12/ф. 13/Доглядач казенних земель і садів морського відомства в 

м. севастополі/1896–1920 рр./88 спр.
13/ф. 14/Управління робіт стрілецького порту в м. севастополі/1911–

1920 рр./48 спр.
14/ф. 15/податковий інспектор севастопольсько-Балаклавскої діль-

ниці, м. севастополь/1885–1920 рр./3137 спр.
15/ф. 16/севастопольське відділення Державного банку/1875–1920 рр./

1116 спр., наявно 3 спр.
16/ф. 17/севастопольське видаткове відділення/1865–1877 рр./63 спр.
17/ф. 18/севастопольський громадський банк/1863–1919 рр./34 спр.
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18/ф. 20/поштово-телеграфна ощадна каса, м. севастополь/1882–
1920 рр./52 спр.

19/ф. 21/севастопольське казначейство/1868–1920 рр./257 спр., наявна 
1 спр.

20/ф. 22/Державна ощадна каса № 765 при казначействі, м. сева-
стополь/1902–1920 рр./32 спр.

21/ф. 23/Шкільна ощадна каса при першому двокласному жіночому 
училищу в м. севастополі/1913 р./2 спр.

22/ф. 24/Державна центральна ощадна каса № 122/1884–1920 рр./
46 спр.

23/ф. 25/лісничий севастопольського лісництва/1910–1920 рр./42 спр.
24/ф. 26/севастопольський Нікольський адміралтейський собор/1842–

1918 рр./173 спр.
25/ф. 27/севастопольський покровський собор/1874–1931 рр./52 спр.
26/ф. 28/Благочинний церков севастопольського округу, м. севасто-

поль/1856–1919 рр./37 спр., наявні 2 спр.
27/ф. 29/севастопольська цвинтарна церква “Усіх святих”/1882–

1922 рр./43 спр.
28/ф. 30/севастопольська відновлена петро-павлівська церква/1838–

1919 рр./27 спр.
29/ф. 31/Михайлівська церква 50-го піхотного Білостоцького полку, 

м. севастополь/1849–1922 рр./31 спр.
30/ф. 32/севастопольська Вознесенська церква на північній стороні, 

м. севастополь/1863–1918 рр./33 спр.
31/ф. 33/севастопольська церква Митрофана єпископа Воронезького 

на Корабельній стороні/1863–1918 рр./17 спр.
32/ф. 34/Олександро-Невська церква на Корабельній стороні, м. сева-

стополь/1889–1919 рр./23 спр.
33/ф. 35/петро-павлівська церква севастопольського морського 

госпіталя, м. севастополь/1828–1867 рр./20 спр.
34/ф. 36/Контора Товариства нафтового виробництва братів Но-

бель і нафтового промислового та торговельного товариства “Мазут”, 
м. севастополь/1906–1920 рр./85 спр.

35/ф. 37/Комітет ощадно-допоміжної каси робітників та службовців 
севастопольського порту/1902–1918 рр./203 спр.

36/ф. 38/севастопольське ремісниче училище імені генерал-лейте-
нанта Менькова для дітей-інвалідів/1888–1921 рр./138 спр., наявна 1 спр.

37/ф. 39/свято-Миколаївська церква в м. Балаклаві/1854–1919 рр./
22 спр.

38/ф. 40/Церква при севастопольській міській лікарні, м. севасто-
поль/1918–1919 рр./2 спр.

39/ф. 41/Качинська покровська церква/1918–1919 рр./2 спр.
40/ф. 42/Фороська церква/1918–1919 рр./2 спр.
41/ф. 43/Троїцька церква, с. Кадиківка Ялтинського повіту/1852–

1877 рр. 1918 р./11 спр.
42/ф. 44/севастопольське відділення Таврійської епархіальної учи-

лищної ради/1885–1918 рр./51 спр.
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43/ф. 45/севастопольський № 2 казенний винний склад/1896–
1914 рр./25 спр.

44/ф. 46/Володимирський собор, м. севастополь/1834–1930 рр./33 спр.
45/ф. 47/севастопольська жіноча гімназія А. А. Ахновської/1899–

1920 рр./104 спр.
46/ф. 48/севастопольська жіноча гімназія/1878–1920 рр./346 спр.
47/ф. 49/севастопольська громада сестер милосердя Червоного 

Хреста/1877–1920 рр./11 спр.
48/ф. 50/Феодосіївська церква, м. севастополь/1903–1918 рр./7 спр.
49/ф. 51/Архів родини зазулевичів/1873–1912 рр./7 спр.
50/ф. 52/севастопольське Констянтинівське реальне училище, сева-

стопольське 1-е реальне училище/1912 р./238 спр., наявно 16 спр.
51/ф. 53/севастопольське вище початкове училище/1909–1919 рр./

35 спр.
52/ф. 54/севастопольське жіноче вище початкове училище/1916–

1920 рр./1 спр.
53/ф. 55/севастопольська друга міська жіноча гімназія/1903–1920 рр./

85 спр.
54/ф. 56/Комісія Музею севастопольської оборони, м. севасто-

поль/1889–1919 рр./17 спр., наявно 2 спр.
55/ф. 57/севастопольське технічне залізничне училище (будівельна 

частина)/1896–1919 рр./225 спр.
56/ф. 58/Третій округ Таврійського акцизного керування, м. севасто-

поль/1913 р., 1918–1920 рр./16 спр.
57/ф. 59/Tехнічне училище спілки Варшавсько-Тираспільської 

залізниці, м. севастополь/1880–1896 рр./11 спр.

архівні фонди радянського періоду

58/ф. Р-1/сьома окрема прожекторна рота робітничo-селянської 
Червоної Армії, м. севастополь/1927–1932 рр./83 спр.

59/ф. Р-1/Комарська сільська рада/1922–1928 рр./103 спр., наявно 
10 спр.

60/ф. Р-2/Крейсер “профінтерн” м. севастополь/Господарська час-
тина/1925–1933 рр./163 спр.

61/ф. Р-3/7-й стрілецький полк 3-ї стрілецької Казанської дивізії, 
м. севастополь/1921–1924 рр./46 спр.

62/ф. Р-3/Інкерманська сільська виборча комісія/1925–1930 рр./
90 спр.

63/ф. Р-4/19-й стрілецький полк 3-ї стрілецької Казанської дивізії, 
м. севастополь/1921–1924 рр./28 спр.

64/ф. Р-4/Уповноважений сільскої ради, с. Карань севастопольського 
району/1920–1930 рр./98 спр., наявна 1 спр.

65/ф. Р-5/22-й стрілецький полк 3-ї Казанської стрілецької дивізії, 
м. севастополь/1921 р./4 спр.

66/ф. Р-6/136-й стрілецький полк 46-ї Катеринославської стрілецької 
бригади, м. севастополь севастопольського району/1921 р./4 спр.
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67/ф. Р-9/севастопольський відділ народної освіти севастополь-
ського районного виконавчого комітету/1920–1928 рр./3217 спр., наявні 
3 спр.

68/ф. Р-10/Управління народної освіти при Головнокомандуючому 
збройними силами на півдні Росії/1917–1920 рр./6 спр.

69/ф. Р-11/Відділ охорони здоров’я севастопольського районного ви-
конавчого комітету/1919–1924 рр./281 спр., наявна 1 спр.

70/ф. Р-12/Відділ соціального забезпечення севастопольського ра-
йонного виконавчого комітету/1919–1928 рр./1239 спр.

71/ф. Р-13/севастопольська спілка-інвалідів воїнів/1918 р./2 спр.
72/ф. Р-14/севастопольський районний земельний відділ/1920–

1929 рр./707 спр., наявно 3 спр.
73/ф. Р-15/севастопольська окружна комісія боротьби з наслідками 

голоду/1921–1923 рр./550 спр. 
74/ф. Р-16/Відділення районної спілки споживчих товариств праців-

ників морського транспорту Чорного моря “Чорноморрай”/1921–1925 рр./
79 спр.

75/ф. Р-17/Американська адміністрація допомоги “АРА”, севасто-
польський комітет/1922–1923 рр./184 спр.

76/ф. Р-20/Комітет з надання допомоги голодуючим при Балаклав-
ському виконавчому комітеті, м. Балаклава/1922 р./13 спр.

77/ф. Р-21/Американська адміністрація домоги “АРА”, комітет у 
Балаклаві/1922–1923 рр./12 спр.

78/ф. Р-22/Балаклавський комітет громадської взаємодопомоги/1922–
1923 рр./27 спр.

79/ф. Р-23/Біржовий комітет севастопольської товарної біржі/1922–
1923 рр./128 спр.

80/ф. Р-24/Уповноважений комісії з поліпшення побуту дітей севасто-
польського району/1922–1927 рр./180 спр.

81/ф. Р-25/севастопольський комітет російсько-американської допо-
моги в Криму/1923 р./44 спр.

82/ф. Р-26/севастопольська митниця, севастопольський митний 
пост/1920–1923 рр./3095 спр., наявно 19 спр.

83/ф. Р-27/Кримське районне митне інспекторське управління м. се-
вастополь/1920–1928 рр./196 спр.

84/ф. Р-28/профуповноважений спілки радянських торговельних 
службовців митниці/1921–1930 рр./94 спр.

85/ф. Р-29/Кримська обласна контора видавництва військової газети 
“Червона зірка”, м. севастополь/1925 р./105 спр.

86/ф. Р-30/севастопольська поштово-телеграфна контора/1921–1926 рр./
178 спр., наявно 5 спр.

87/ф. Р-33/Головне телеграфне відділення штабу Головнокоманду-
ючого збройними силами на півдні Росії, м. севастополь/1918–1920 рр./
631 спр.

88/ф. Р-34/Чоргунська сільська рада севастопольського району/1924–
1926 рр./33 спр.

89/ф. Р-35/севастопольська перша радянська лікарня/1920–1930 рр./
522 спр.
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90/ф. Р-36/севастопольська районна контора інспекції праці/1920–
1927 рр./465 спр.

91/ф. Р-37/Народний суд 3-ї дільниці севастопольского району/1921–
1924 рр./3227 спр., наявно 72 спр.

92/ф. Р-38/Народний суд 2-ї дільниці севастопольського району/1921–
1923 рр./86 спр., наявно 62 спр.

93/ф. Р-39/севастопольський відділ запису актів громадського 
стану/1919–1923 рр./165 спр.

94/ф. Р-40/севастопольський морський завод/1918–1929 рр./17509 спр.
95/ф. Р-41/севастопольська районна робітничо-селянська міліція/1918–

1929 рр./3335 спр.
96/ф. Р-42/Управління севастопольського торговельного порту/1918–

1928 рр./2852 спр.
97/ф. Р-43/севастопольська агенція Чорноморсько-Азовського відділу 

добровільного флоту/1922–1925 рр./91 спр.
98/ф. Р-44/Управління начальника розвідувальних та експлуатацій-

них робіт на нафту на Керченському півострові/1920 р./11 спр.
99/ф. Р-45/Тимчасове Управління уповноваженого Народного Комі-

саріату шляхів сполучення по портах і морському транспорту Криму, 
м. севастополь/1920–1921 рр./88 спр.

100/ф. Р-46/Головний інженер Кримських портів м. севастополя* 
(Управління торгівлі і промисловості при головнокомандуючому збройни-
ми силами на півдні)/1919–1920 рр./61 спр.

101/ф. Р-47/Уповноважений Міністерства торгівлі і промисловості 
при командуючому морськими силами Чорного моря, м. севастополь/
1917 р./9 спр.

102/ф. Р-48/Відділ торговельних портів і торговельного мореплаван-
ня, при правлінні постачань збройних сил півдня Росії м. севастополь/
1920 р./34 спр.

103/ф. Р-49/ліквідаційний інспектор Кримського району з облікової 
частини, при Управлінні морським транспортом Чорного моря, м. сева-
стополь/1920–1922 рр./48 спр.

104/ф. Р-50/Кримське відділення державного електротехнічного тре-
сту, м. севастополь/1922–1931 рр./667 спр.

105/ф. Р-51/севастопольська промислова спілка “севкустсоюз”/1921–
1927 рр./159 спр.

106/ф. Р-52/Народний суд 5-ї дільниці севастопольського району/
1924 р.

107/ф. Р-53/Уповноважений Головсуду Криму, м. севастополь/1923–
1925 рр./48 спр.

108/ф. Р-54/Особлива сесія севастопольського судового району, м. се-
вастополь/1917–1923 рр./817 спр.

109/ф. Р-55/Управління ощадними касами, м. севастополь/1919–
1920 рр./116 спр.

110/ф. Р-56/польове казначейство № 1 при Головному начальнику 
постачання збройних сил на півдні Росії/1918–1920 рр./28 спр.
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111/ф. Р-57/севастопольське відділення Кримського державного ри-
бопромислового тресту “Крим-риба”/1926 р./47 спр.

112/ф. Р-58/севастопольська група нафтових складів нафтового син-
дикату союзу РсР/1922–1926 рр./82 спр.

113/ф. Р-59/севастопольське відділення будівельної контори при 
Управлінні комунального господарства Криму “Кримкомунбуд”/1925–
1929 рр./333 спр.

114/ф. Р-60/севастопольське Товариство взаємного кредиту/1923–
1930 рр./120 спр., наявна 1 спр.

115/ф. Р-61/страховий комітет севастопольської загальноміської 
страхової каси “страхкаса”/1922–1933 рр./310 спр.

116/ф. Р-62/перша севастопольська професійно-технічна школа імені 
Ради Народних Комісарів/1920–1926 рр./61 спр.

117/ф. Р-63/севастопольський народний політехнікум/1920–1923 рр./
36 спр.

118/ф. Р-64/севастопольська промислова продуктивна кооперативна 
артіль ковбасників “Надія”/1926–1930 рр./43 спр.

119/ф. Р-65/Кадиковське кредитне сільськогосподарське товариство 
“прогрес”, м. севастополь/1925–1929 рр./239 спр.

120/ф. Р-66/севастопольська виробнича промислова з переробки 
молочних продуктів кооперативна артіль інвалідів “піонер-молочар”/1928–
1930 рр./7 спр.

121/ф. Р-67/Управління об’єднання трудових колективів і підприємств 
при біржі праці, м. севастополь/1925–1930 рр./323 спр.

122/ф. Р-68/Трудовий колектив безробітних “Буфет”, м. севастополь/
1928 р./6 спр.

123/ф. Р-69/Трудовий колектив безробітних “Кондитер”, м. севасто-
поль/1928–1930 рр./17 спр.

124/ф. Р-70/Трудовий колектив безробітних шоферів “Автотран-
спортник”, м. севастополь/1924–1925 рр./9 спр.

125/ф. Р-71/Трудовий колектив безробітних сільського господарства 
“сільгосп”, м. севастополь/1928–1929 рр./9 спр.

126/ф. Р-72/Трудова артіль безробітних для збирання судна “Досвід”, 
м. севастополь/1928 р./4 спр.

127/ф. Р-73/Трудовий колектив безробітних “Іграшка”, м.  севасто-
поль/1929–1930 рр./16 спр.

128/ф. Р-74/Трудовий колектив трупи артистів театру імені луна-
чарського, м. севастополь/1928 р./2 спр.

129/ф. Р-75/Трудовий колектив безробітних членів спілки “Рабземліс” 
і “Дружба” з виробництва квасу/1924–1925 рр./2 спр.

130/ф. Р-76/Трудовий колектив безробітних “Автомобільне поста-
чання і паливо”, м. севастополь/1925 р./1 спр.

131/ф. Р-77/Трудовий колектив безробітних “Універмаг”, м. севасто-
поль/1929–1930 рр./31 спр.

132/ф. Р-78/Трудовий колектив безробітних “Бійці”, м. севасто-
поль/1927–1929 рр./19 спр.
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133/ф. Р-79/Трудовий колектив безробітних “Бюро доручень”, м. се-
вастополь/1925–1929 рр./31 спр.

134/ф. Р-80/Трудовий колектив безробітних шевців, м. севасто-
поль/1925–1930 рр./99 спр.

135/ф. Р-81/Трудовий колектив безробітних металістів, м. севасто-
поль/1929–1930 рр./27 спр.

136/ф. Р-82/Трудовий колектив безробітних пекарів “Харчсмак”, 
м. севастополь/1925–1928 рр./10 спр.

137/ф. Р-83/Трудовий колектив безробітних пекарів, м. севастополь/
1927–1930 рр./28 спр.

138/ф. Р-84/Трудовий колектив безробітних “ларьок”, м. севасто-
поль/1925–1926 рр./14 спр.

139/ф. Р-85/Трудовий колектив безробітних при севастопольській 
біржі праці “Великий гараж”, майстерня “Мотор”, м. севастополь/1921–
1928 рр./110 спр.

140/ф. Р-86/Трудовий колектив безробітних лотошників, м. севасто-
поль/1927–1929 рр./23 спр.

141/ф. Р-87/Трудовий колектив безробітних “Навантаження-розванта-
ження”, м. севастополь/1924–1927 рр./21 спр.

142/ф. Р-88/Трудовий колектив безробітних швейників, м. севасто-
поль/1925–1930 рр./135 спр.

143/ф. Р-89/Трудовий колектив безробітних “Механік”, м. севасто-
поль/1927 р./6 спр.

144/ф. Р-90/Трудовий колектив безробітних “Моссільпром”, м. сева-
стополь/1928–1929 рр./5 спр.

145/ф. Р-91/Трудовий колектив безробітних матрацників, м. севасто-
поль/1927–1929 рр./11 спр.

146/ф. Р-92/Трудовий колектив безробітних “Їдальня”, м. севасто-
поль/1926–1927 рр./28 спр.

147/ф. Р-93/Трудовий колектив безробітних трикотажників імені 
8 Березня/1927–1930 рр./80 спр.

148/ф. Р-94/Трудовий колектив безробітних вчителів, м. севасто-
поль/1926–1930 рр./13 спр.

149/ф. Р-95/Трудовий колектив безробітних палітурників, м. севасто-
поль/1925–1929 рр./12 спр.

150/ф. Р-96/Трудовий колектив безробітних ковбасників, м. севасто-
поль/1928 р./1 спр.

151/ф. Р-97/Трудовий колектив безробітних “пральня”, м.  севасто-
поль/1929–1930 рр./16 спр.

152/ф. Р-99/севастопольський окружний продовольчий комісаріат/1920–
1929 рр./114 спр., наявно 5 спр.

153/ф. Р-100/севастопольське промислово-кооперативне кредитне 
товариство “промкредит”/1923–1930 рр./277 спр.

154/ф. Р-101/севастопольське промислово-кооперативне товариство 
“Кондитер”, м. севастополь/1925–1929 рр./11 спр.

155/ф. Р-102/севастопольське кооперативно-промислове товариство 
цукеркового виробництва “Росія”/1925–1928 рр./6 спр.
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156/ф. Р-103/севастопольська промислово-кооперативна артіль “пекар 
№ 1”/1929 р./2 спр.

157/ф. Р-104/севастопольська промислово-кооперативна артіль “Чер-
воні пекарі”/1928–1929 рр./14 спр.

158/ф. Р-105/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Робоча сила”/1925–1933 рр./25 спр.

159/ф. Р-106/севастопольська промислово-кооперативна артіль хліб-
ного виробництва “праця”/1927–1929 рр./2 спр.

160/ф. Р-107/севастопольське промислово-кооперативне товариство 
пекарів “Вільна праця”/1926–1927 рр./8 спр.

161/ф. Р-108/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Арарат”/1927–1928 рр./6 спр.

162/ф. Р-109/севастопольське промислово-кооперативне товариство 
пекарів “Міллет”, м. севастополь/1925–1928 рр./12 спр.

163/ф. Р-110/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Акрополіс”/1928 р./8 спр.

164/ф. Р-111/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Булочник”/1924–1928 рр./25 спр.

165/ф. Р-112/севастопольська промислово-кооперативна артіль крав-
ців “Особиста праця”/1925–1928 рр./24 спр.

166/ф. Р-113/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Ашхатанк”/1926–1929 рр./41 спр.

167/ф. Р-114/севастопольська промислово-кооперативна артіль пека-
рів “Джумгурует”/1925–1929 рр./16 спр.

168/ф. Р-115/севастопольська промислово-кооперативна артіль з пере-
робки молока “Економія”/1924–1925 рр./14 спр.

169/ф. Р-116/підприємство народного харчування при севастополь-
ській міській раді/1926–1927 рр./9 спр.

170/ф. Р-117/севастопольська база Кримської спілки споживчих 
товариств/1916–1930 рр./489 спр.

171/ф. Р-118/севастопольський міський фінансовий відділ/1917–
1934 рр./14698 спр.

172/ф. Р-119/севастопольське відділення Акціонерного товариства 
для торгівлі текстильними виробами “Текстильторг”/1925–1929 рр./112 спр.

173/ф. Р-120/севастопольське відділення Кримського управління 
видовищними підприємствами “Узп”/1923–1938 рр./92 спр.

174/ф. Р-121/промислово-кооперативна артіль пекарів “Новий побут”, 
м. севастополь/1928–1930 рр./47 спр.

175/ф. Р-122/севастопольський склад Державного тресту гумової 
промисловості/1924–1927 рр./115 спр.

176/ф. Р-123/севастопольська агенція Всеросійського кооператив-
ного банку “Всенкобанк”/1921–1928 рр./349 спр.

177/ф. Р-124/севастопольське приміське городньо-тваринницьке гос-
подарство “севастопольський коопсільгосп”/1929–1931 рр./145 спр.

178/ф. Р-125/севастопольське районне сільськогосподарське това-
риство з тваринництва “зоотехніка”/1928–1930 рр./539 спр.
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179/ф. Р-126/Балаклавське районне відділення Кримської республі-
канської контори садово-городньoго центру “Иттфак”/1929–1932 рр./188 спр.

180/ф. Р-127/севастопольський центральний робітничий кооператив 
“праця”/1924–1931 рр./199 спр.

181/ф. Р-128/Відділення місцевого господарства при загальному від-
ділі севастопольського виконавчого комітету “Місцхоз”/1920–1924 рр./
1581 спр.

182/ф. Р-129/Кримський районний комітет професійної спілки пра-
цівників водного транспорту “Кримрайкомвод”, м. севастополь/1917–
1930 рр./724 спр.

183/ф. Р-130/севастопольське районне відділення професійної спіл-
ки сільськогосподарських і лісових працівників/1923–1927 рр./12 спр.

184/ф. Р-131/севастопольське районне бюро професійних спілок 
“Райпрофбюро”/1919–1931 рр./821 спр.

185/ф. Р-132/севастопольське районне відділення Всесоюзної про-
фесійної спілки працівників освіти, “Всеработпрос”/1919–1929 рр./
251 спр.

186/ф. Р-133/севастопольське відділення Кримського обласного від-
ділу Всесоюзної спілки будівельників “ВсБР”/1918–1930 рр./568 спр.

187/ф. Р-134/севастопольське районне відділення Кримського облас-
ного відділу професійної спілки радянських торговельних службовців 
сРсР/1917–1930 рр./448 спр.

188/ф. Р-135/севастопольське районне відділення професійної спіл-
ки працівників комунального господарства/1919–1929 рр./307 спр.

189/ф. Р-136/севастопольське районне відділення Всеросійської спі-
лки харчової і смакової промисловості/1919–1927 рр./252 спр.

190/ф. Р-137/севастопольське районне відділення професійної спілки 
працівників хімічної промисловості сРсР/1921–1922 рр./113 спр.

191/ф. Р-138/севастопольське районне відділення професійної спі-
лки працівників швейної промисловості сРсР “Швейпром”/1921–1928 рр./
161 спр.

192/ф. Р-139/севастопольське районне відділення професійної спілки 
працівників народного харчування сРсР, “Нархарч”/334 спр.

193/ф. Р-140/севастопольське районне відділення професійної спілки 
працівників місцевого транспорту сРсР/1917–1927 рр./140 спр.

194/ф. Р-141/Об’єднаний місцевий комітет професійної спілки пра-
цівникв шкіряників/1921–1930 рр./122 спр.

195/ф. Р-142/севастопольське районне відділення професійної спілки 
медико-санітарних працівників/1919–1930 рр./543 спр.

196/ф. Р-143/севастопольське відділення спілки есперантистів ра-
дянських країн/1924–1925 рр./12 спр.

197/ф. Р-144/севастопольське єпархіальне управління/1927–1930 рр./
37 спр.

198/ф. Р-145/севастопольська рада народного господарства/1919–
1921 рр./257 спр., наявно 26 спр.

199/ф. Р-146/Місцевий комітет севастопольського відділення про-
фесійної спілки комунальних працівників при відділі комунального 
господарства, м. севастополь/1923–1928 рр./22 спр.
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200/ф. Р-147/Місцевий комітет двірників севастопольського від-
ділення професійної спілки комунальних працівників/1923–1925 рр./7 спр.

201/ф. Р-148/севастопольський транспортний відділ при севастопо-
льському виконавчому комітеті робітничo-селянських, червоноармійських 
червонофлотських депутатів/1921–1923 рр./ наявно 321 спр.

202/ф. Р-149/Уповноважений Центральної ради народного господар-
ства по севастопольському району, м. севастополь/1922–1924 рр./34 спр.

203/ф. Р-150/польова трофейна комісія південного фронту, м. сева-
стополь/1920 р./2108 спр., 28 спр. знаходиться в ДА АРК

204/ф. Р-151/Херсонеський археологічний музей і площа розкопок/1926–
1927 рр./7 спр.

205/ф. Р-152/севастопольський комунальний промисловий трест 
“Мельхімпром”, що об’єднував 2 млина, миловарний завод, крохмальний 
завод/1924–1931 рр./96 спр.

206/ф. Р-153/заводський комітет професійної спілки будівельників 
при цегляно-черепичному заводі, м. севастополь/1928–1932 рр./35 спр.

207/ф. Р-154/Редакція збірника “севастополь у третьому році п’яти-
річки”, м. севастополь/1931–1932 рр./9 спр.

208/ф. Р-155/севастопольська четверта школа I і II ступенів імені 
спілки “Робпрос”/1920–1924 рр./11 спр.

209/ф. Р-156/севастопольський туберкульозний диспансер севасто-
польського відділу охорони здоров’я/1931 р./68 спр.

210/ф. Р-157/Радянська школа № 4 ім. Бакуніна, м. севастополь/1921–
1930 рр./47 спр.

211/ф. Р-158/севастопольський будинок селянина/1925–1930 рр./12 спр.
212/ф. Р-160/Харчовий технікум, м. севастополь/1930–1933 рр./90 спр.
213/ф. Р-161/“Кримський мармурник – допомога будівництву”, 

м. севастополь/1926–1933 рр./213 спр., наявна 1 спр.
214/ф. Р-162/севастопольське товариство “Друг Дітей”/1930–1933 рр./

37 спр.
215/ф. Р-163/севастопольська будівельна дільниця Кримського кому-

нального цивільного будівельного тресту “Кримкомунгромадбуд”/1929–
1934 рр./47 спр.

216/ф. Р-164/севастопольська агенція радянського торговельного 
флоту “Радторгфлот”/1922–1930 рр./472 спр., наявно 5 спр.

217/ф. Р-165/Районний інспектор порятунку на водах, м. севасто-
поль/1925–1928 рр./19 спр.

218/ф. Р-166/севастопольське промислово-кооперативне постачальне 
товариство “промпостзбут”/1927–1934 рр./134 спр.

219/ф. Р-167/промислово-кооперативна артіль імені “15-ї річниці 
Жовтня” з видобутку будівельних матеріалів, інкерманського каменю, 
м. севастополь/1932–1934 рр./55 спр.

220/ф. Р-168/Районне управління севастопольським і Балаклавським 
курортами “севрайкурупр”/1920–1926 рр./376 спр.

221/ф. Р-169/севастопольський комунальний трест “Комбінат”/1926–
1931 рр./137 спр.
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222/ф. Р-170/севастопольський евакуаційний приймальник при сім-
феропольському районному евакуаційному пункті/1921–1923 рр./74 спр.

223/ф. Р-171/правління морських купалень і кліматичних станцій 
“Омега”, м. севастополь/1924–1927 рр./20 спр.

224/ф. Р-172/севастопольський міський комітет взаємодопомоги/1924–
1931 рр./177 спр., наявно 3 спр.

225/ф. Р-173/севастопольське бакалійно-гастрономічне об’єднання/
1931–1933 рр./137 спр.

226/ф. Р-174/Універсальний магазин у м. севастополі Кримського 
кооперативного пайового товариства роздрібної торгівлі промислової коо-
перації “Кримпромкооп”/1931–1935 рр./40 спр.

227/ф. Р-175/севастопольський комунальний трест видобутку місце-
вих будівельних матеріалів і транспортування “Недротранс”/1932–1935 рр./
183 спр.

228/ф. Р-176/севастопольський комунальний трест з експлуатації 
муніципалізованих будівель “Домтрест”/1932–1937 рр./658 спр.

229/ф. Р-177/севастопольський районний комітет “Міжнародного 
товариста допомоги борцям революції”/1924–1930 рр./94 спр.

230/ф. Р-178/Товариство споживачів “севастопольський технічний 
кооператив”/1920–1926 рр./48 спр.

231/ф. Р-179/Балаклавський консервний завод Кримського консерв-
ного тресту/62 спр.

232/ф. Р-180/севастопольська міська рада товариств сприяння роз-
витку автомобілізму і поліпшенню доріг “Автодор”/1928–1935 рр./168 спр.

233/ф. Р-181/севастопольське відділення Всесоюзного об’єднання 
торгівлі з іноземцями в сРсР “Торгсін”/1931–1935 рр./262 спр., наявні 
4 спр.

234/ф. Р-182/промислово-кооперативна артіль фотографів “Фото-
праця”/1929–1935 рр./95 спр.

235/ф. Р-183/заводський комітет професійної спілки робітників-мета-
лістів севастопольського морського заводу “завком Морзаводу”/1925–
1930 рр./407 спр.

236/ф. Р-184/севастопольське музейне об’єднання/1921–1939 рр./
324 спр.

237/ф. Р-185/севастопольський місцевий комітет № 2 професійної 
спілки працівників освіти при севастопольському музейному об’єд-
нанні/1926–1928 рр./29 спр.

238/ф. Р-186/Комунальний трест земельного господарства і зеленого 
будівництва, “земгоспзеленбуд”, м. севастополь/1932–1935 рр./34 спр.

239/ф. Р-187/Відділ робітничого постачання севастопольського тор-
говельного порту/1931–1936 рр./261 спр.

240/ф. Р-188/севастопольський спирто-горілочний завод Центро-
спирту союзу РсР/1923–1924 рр./181 спр., наявно 6 спр.

241/ф. Р-189/севастопольське лісництво/1920–1930 рр./366 спр.
242/ф. Р-191/севастопольське відділення Центрального архівного 

управління Кримської АРсР/1923–1935 рр./127 спр.
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243/ф. Р-192/севастопольська комісія з поліпшення життя дітей при 
севастопольському районному виконавчому комітеті “Діткомісія”/1923–
1927 рр./906 спр., наявні 2 спр.

244/ф. Р-193/севастопольська татарська школа № 27/1923–1930 рр./
145 спр.

245/ф. Р-194/севастопольська міська санітарна лабораторія/1924–
1927 рр./55 спр.

246/ф. Р-195/севастопольська міська рада професійних спілок/1925–
1937 рр./571 спр., наявно 49 спр.

247/ф. Р-196/севастопольський об’єднаний заводський комітет спілки 
металістів/1931–1937 рр./97 спр.

248/ф. Р-197/севастопольський груповий комітет професійної спілки 
шоферів півдня/1932–1937 рр./113 спр.

249/ф. Р-198/севастопольська державна нотаріальна контора/1925–
1933 рр./196 спр.

250/ф. Р-199/севастопольська друга нотаріальна контора/1922–
1925 рр./174 спр.

251/ф. Р-200/севастопольський народний нотаріус Гусіков Олек-
сандр Михайлович/1922–1925 рр./201 спр.

252/ф. Р-201/севастопольський народний нотаріус Рубінів Яків 
Євгенович, третя нотаріальна контора, м. севастополь/1922–1925 рр./
193 спр.

253/ф. Р-202/севастопольський народний нотаріус Яньшин В. А., 
перша нотаріальна контора, м. севастополь/1922–1929 рр./282 спр.

254/ф.Р-203/Комунальний трест “севастопольський водокат”/1925–
1931 рр./11 спр., наявно 61.

255/ф. Р-204/севастопольська робітничо-селянська інспекція/1927–
1934 рр./244 спр., наявно 578.

256/ф. Р-205/севастопольське відділення Всесоюзного товариства 
земельного влаштування трудящих євреїв у сРсР “ОзЕТ”/1931–1937 рр./
42 спр.

257/ф. Р-206/севастопольська міська спілка житлової кооперації 
“севмесжитсоюз”/1928–1937 рр./2817 спр.

258/ф. Р-207/Робітниче житлове товариство “Об’єднання”/1925–
1937 рр./97 спр.

259/ф. Р-208/севастопольський робітничий комітет професійної спі-
лки працівників комунального господарства при комунальному тресті 
“севастопольський водокат”/1923–1928 рр./38 спр.

260/ф. Р-209/севастопольське відділення Кримського аптечного 
об’єднання “Кримаптекоуправління”/1922–1928 рр./38 спр.

261/ф. Р-210/севастопольський місцева спілка працівників медико-
санітарної праці “Медсанпраця” при севастопольському відділенні Крим-
ського аптечного об’єднання “Кримаптекоуправління”/1925–1928 рр./
13 спр.

262/ф. Р-211/севастопольський шкільний інтернат/1933–1939 рр./
131 спр.

263/ф. Р-212/севастопольська школа № 26 для глухонімих/1930–
1939 рр./25 спр.
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264/ф. Р-213/севастопольське районне товариство допомоги інвалі-
дам війни, хворим, пораненим і демобілізованим червоноармійцям 
і родинам осіб, що загинули на війні та призваних до лав РсЧА 
“севсуспдоп”/1925–1933 рр./21 спр.

265/ф. Р-214/Друга державна друкарня Кримського поліграфічного 
тресту, м. севастополь/1922–1929 рр./272 спр.

266/ф. Р-215/севастопольський народний нотаріус Феоктістов/1928–
1929 рр./7 спр.

267/ф. Р-216/перша Кримська промислово-кооперативна артіль 
“Джерело”, з виробництва фруктових вод, кондитерських виробів/1929–
1935 рр./ 150 спр.

268/ф. Р-217/севастопольське кооперативне сільське господарство 
артілі “згода” “Коопсільгосп”/1932–1935 рр./48 спр.

269/ф. Р-218/севастопольська школа № 9/1923–1929 рр./5 спр.
270/ф. Р-219/правління державного акціонерного товариства з еле-

ктробудівництва і електропостачання Криму “Кримелектро”, м. сева-
стополь/1921–1929 рр./наявно 22421 спр.

271/ф. Р-220/севастопольське відділення товариства “Геть руки ру-
мунських загарбників від Бессарабії”/1925–1930 рр./22 спр.

272/ф. Р-222/севастопольська школа № 5 ім.  Карла Маркса/1920–
1929 рр./66 спр.

273/ф. Р-223/севастопольська школа № 24/1923–1939 рр./529 спр.
274/ф. Р-224/правління севастопольського спецкультурного вироб-

ничого кущового об’єднання колгоспів “Колгоспкущ”.
275/ф. Р-225/Тимчасове правління севастопольського кущового об’є-

днання колгоспів/1928–1930 рр./58 спр.
276/ф. Р-226/правління Чоргунського кущового об’єднання кол-

госпів севастопольського району/1927–1930 рр./39 спр.
277/ф. Р-227/правління Байдарського кущового об’єднання кол-

госпів севастопольського району/1925–1930 рр./25 спр.
278/ф. Р-228/севастопольський міський відділ праці севастопольсь-

кої міської ради/1930–1933 рр./36 спр.
279/ф. Р-229/профспілковий комітет медико-санітарних працівників 

при севастопольському медичному робітничому факультеті/1937–1939 рр./
2 спр.

280/ф. Р-230/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітарних 
працівників при будинку відпочинку “Фиолент”, м. севастополь/1938–
1939 рр./7 спр.

281/ф. Р-231/Місцевий комітет професійної спілки медико-санітар-
них працівників при севастопольському курортному розподільнику 
Всесоюзного об’єднання курортів південного берега Криму/1932–1939 рр./
9 спр.

282/ф. Р-239/севастопольська піонерська школа № 26/1924–1929 рр./
16 спр.

283/ф. Р-240/севастопольська школа № 13/1926–1936 рр./21 спр.
284/ф. Р-241/Крейсер “профінтерн”, господарська частина, м. сева-

стополь/1925–1933 рр./163 спр.
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285/ф. Р-242/Міський відділ комунального господарства севасто-
польської міської ради “Міскомунвідділ”/1927–1930 рр./1176 спр.

286/ф. Р-243/севастопольський міський фінансовий відділ севасто-
польської міської ради робітничо-селянських, червоноармійських і черво-
нофлотських депутатів/1931 рр./1148 спр.

287/ф. Р-249/севастопольська спілка споживчих товариств/1917–
1920 рр./63 спр.

288/ф. Р-250/Управління севастопольського торговельного порту/1918–
1920 рр./66 спр.

289/ф. Р-251/Управління пожежної охорони м. севастополя і 
району/1921–1930 рр./71 спр.

290/ф. Р-252/Добровільне пожежне товариство м. севастополя і ра-
йону/1927–1930 рр./29 спр.

291/ф. Р-253/Робітничий комітет профспілки працівників комуналь-
ного господарства при севастопольському управлінні пожежної охо-
рони/1925–1930 рр./14 спр.

292/ф. Р-254/севастопольське транспортне кооперативне товариство 
“Гужтранспромкооп”/1928–1929 рр./2 спр.

293/ф. Р-255/Балаклавська транспортна артіль “пролетар”/1928–
1929 рр./2 спр.

294/ф. Р-256/севастопольська транспортна кооперативна артіль 
“пегас”/1928–1929 рр./5 спр.

295/ф. Р-257/Карансьска транспортна артіль “згода” севастопольсь-
кого району/1928–1929 рр./1 спр.

296/ф. Р-258/севастопольська транспортна кооперативна артіль “Чер-
вона зірка”/1928–1929 рр./2 спр.

297/ф. Р-259/севастопольська транспортна кооперативна артіль 
“леггуж”/1925–1934 рр./7 спр.

298/ф. Р-260/севастопольська транспортна промислова артіль “Чер-
воний транспортник”/6 спр.

299/ф. Р-261/севастопольська кооперативна артіль яличників “Тру-
дівник моря”/1931–1932 рр./3 спр.

300/ф. Р-262/севастопольська транспортна кооперативна артіль 
“АгірЮк”/1929 р./4 спр.

301/ф. Р-263/севастопольська транспортна кооперативна артіль “Чер-
воний Крим”/1928–1929 рр./3 спр.

302/ф. Р-264/Бартенівська транспортна артіль “Дружба”/3 спр.
303/ф.Р-265/севастопольська грецька неповна школа № 23/1923–

1938 рр./94 спр.
304/ф. Р-266/севастопольська вірменська школа № 22/4 спр.
305/ф. Р-267/севастопольська початкова школа № 10/1929–1940 рр./

286 спр.
306/ф. Р-268/севастопольський комунальний трест “Транселек-

тро”/1932–1938 рр./1352 спр., наявно 13 спр.
307/ф. Р-269/севастопольське управління навчально-виробничими під-

приємствами Народного Комісаріату соціального забезпечення Криму/1931–
1937 рр./300 спр.
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308/ф. Р-270/Уповноважений Народного Комісаріату зовнішньої і 
внутрішньої торгівлі КрАРсР по севастопольському району/1926–1930 рр./
91 спр.

309/ф. Р-271/севастопольський торговельний комітет/1927–1930 рр./
13 спр.

310/ф. Р-272/севастопольська промислово-кооперативна артіль перу-
карів/29 спр.

311/ф. Р-273/севастопольська промислово-кооперативна артіль “Тру-
дівник лазні”/1926–1934 рр./22 спр.

312/ф. Р-274/Балаклавська промислово-кооперативна артіль “пере-
мога Жовтня”/1929–1930 рр./2 спр.

313/ф. Р-275/севастопольський краєзнавчий музей /1923–1930 рр./
64 спр.

314/ф. Р-276/севастопольське відділення Всесоюзного товариства 
політкаторжан і засланих поселенців/1923–1934 рр./59 спр.

315/ф. Р-277/севастопольська перша радянська школа/1920–1930 рр./
82 спр.

316/ф. Р-278/севастопольське відділення Кримського державного 
видавництва/1924–1931 рр./123 спр.

317/ф. Р-279/севастопольський міський комітет спілки працівників 
швейної промисловості “Швейники”/1930–1931 рр./41 спр.

318/ф. Р-280/севастопольська промислово-кооперативна артіль шев-
ців “Червоний Жовтень”/1928–1930 рр./14 спр.

319/ф. Р-281/севастопольська будівельна контора № 55 державного 
тресту “Комунбуд”/1934–1940 рр./903 спр.

320/ф. Р-282/севастопольський міський комітет спілки працівників 
початкової і середньої школи/1935–1939 рр./114 спр.

321/ф. Р-283/севастопольська каса взаємного страхування промис-
лової кооперації/1929–1930 рр./5 спр.

322/ф. Р-284/Кооперативно-промислова артіль “Молот”, м. севасто-
поль/1929–1931 рр./24 спр.

323/ф. Р-285/севастопольська районна агенція Кримської контори 
державного страхування/1927–1930 рр./38 спр.

324/ф. Р-286/севастопольське відділення галузевого об’єднання 
з постачання нафтопродуктами, мінеральним-деревним паливом і лісо-
матеріалами “Нафтотоплес”/1931–1936 рр./95 спр.

325/ф. Р-287/лісобудпаливна група севастопольського міського то-
ргу/1936–1937 рр./31 спр.

326/ф. Р-288/севастопольська міська інспекція державного страху-
вання/1931–1938 рр./237 спр.

327/ф. Р-289/севастопольський міський комітет Міжнародної орга-
нізації допомоги борцям революції/1931 р./8 спр.

328/ф. Р-290/Батьківський комітет севастопольської прогімназії 
Т. І. Колядинського/1918–1919 рр./2 спр.

329/ф. Р-291/севастопольська гімназія імені Т. Г. Шевченка/1920 р./
10 спр.

330/ф. Р-292/севастопольська українська радянська трудова школа 
№ 25/1921–1930 рр./22 спр.
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331/ф. Р-293/північна електрична станція, м. севастополь/1930–
1931 рр./21 спр., наявна 21 спр.

332/ф. Р-294/севастопольське відділення Всесоюзної спілки соціа-
лістичного обліку/1934–1936 рр./13 спр.

333/ф. Р-295/севастопольський міський відділ охорони здоров’я/
1931 р./15 спр.

334/ф. Р-296/севастопольський миловарний завод Державного про-
мислового комбінату з переробки глини “Кия” і миловарінню “Крим-
киякомбінат”/1931 р./41 спр.

335/ф. Р-297/севастопольська промислово-кооперативна артіль 
“Ударник” меблево-шпалерного і матрацного виробництва/1932–1937 рр./
88 спр.

336/ф. Р-298 севастопольська школа № 7/1922–1940 рр./104 спр.
337/ф. Р-300/севастопольський робітничий комітет спілки праців-

ників зв’язку/1927–1931 рр./14 спр.
338/ф. Р-301/Школа фабрично-заводського навчання при “Крим-

електро”, м. севастополь/1929–1933 рр./123 спр.
339/ф. Р-302/Балаклавське відділення державного банку/1931 р./

15 спр.
340/ф. Р-303/севастопольський міський комітет сприяння держав-

ному кредиту/1930–1936 рр./47 спр.
341/ф. Р-304/севастопольське товариство “Друзі нового татарського 

алфавіту”/1927–1933 рр./4 спр.
342/ф. Р-305/севастопольський міський комітет професійної спілки 

працівників громадського харчування/1931–1934 рр./50 спр.
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Назва архіву

Кількість 
архівних фондів 

на 1 січня 
1941 р.*

Кількість втрачених архівних 
фондів

у роки Другої світової війни

Центральний державний архів, 
м. Харків

4252

Центральний архів революції, 
м. Харків

789

Центральний архів стародавніх 
актів, м. Харків

781

Центральний архів стародавніх 
актів, м. Київ

456

Центральний архів стародавніх 
актів, м. львів

120

Центральний архів праці, 
м. Харків

659

Всього по 
центральних 

архівах–
7057

Центральний державний 
архів вищих органів влади і 
управління України

повністю втрачених  – 19;
частково втрачених – 64

Центральний державний істо-
ричний архів України, м. Київ

повністю втрачених – 189;
частково втрачених – 97

Центральний державний 
історичний архів України, 
м. Львів**

Центральний державний 
архів громадських об’єднань 
України**

Центральний державний 
кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного**

Статистичні дані про втрачені архівні фонди  
державних архівів України в роки 
Другої світової війни
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Назва архіву

Кількість 
архівних фондів 

на 1 січня 
1941 р.*

Кількість втрачених архівних 
фондів

у роки Другої світової війни

Державний архів в 
автономній республіці Крим

Державний архів Кримської 
області 656

Державний архів вінницької 
області

Вінницький облдержархів 2500 258

Державний архів волинської 
області 42 –

Державний архів 
Дніпропетровської області

Дніпропетровський 
облдержархів
Криворізький державний істо
ричний архів

2953

1260 2928

Всього по 
області – 

4213

Державний архів Донецької 
області

сталінський облдержархів
Артемівський держархів
Маріупольський державний істо-
ричний архів

3246
1099

989

Всього по 
області –

5334
2593

Державний архів Житомир-
ської області

Житомирський облдержархів
Бердичівський державний істо-
ричний архів

1421

1192
493
75

Всього по 
області – 2613

Всього по області –
568

Державний архів 
Закарпатської області – –
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Назва архіву

Кількість 
архівних фондів 

на 1 січня 
1941 р.*

Кількість втрачених архівних 
фондів

у роки Другої світової війни

Державний архів Запорізької 
області

запорізький облдержархів
Мелітопольський державний 
історичний архів

1327

1729

Всього по 
області –

3056
9

Державний архів Івано-
Франківської області

станіславський облдержархів 227

Державний архів Київської
області

Київський облдержархів
Уманський державний історич-
ний архів
Білоцерківський державний 
історичний архів
Черкаський державний істо-
ричний ахів
Київський воєнно-історичний 
архів

5677

2154

2584

2072

3475

Всього по 
області –

15962

Державний архів 
Кіровоградської області

Кіровоградський облдержархів 1657 389

Державний архів Луганської 
області 

Ворошиловградський 
облдержархів
старобільський державний 
історичний архів

907

816

108

619

Всього по 
області –

1723

Всього по області – 
727
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Назва архіву

Кількість 
архівних фондів 

на 1 січня 
1941 р.*

Кількість втрачених архівних 
фондів

у роки Другої світової війни

Державний архів Львівської 
області

львівський облдержархів
Дрогобицький облдержархів

277
38 + 64500 кг 

розсипу

–

Державний архів 
Миколаївської області

Миколаївський облдержархів 1361 359

Державний архів одеської 
області

Одеський облдержархів
первомайський державний 
історичний архів
Балтський державний історич-
ний архів

2467

354

623

Всього по 
області –

3444
887

Державний архів Полтавської 
області

полтавський облдержархів
Кременчуцький державний 
історичний архів
лубенський державний історич-
ний архів

2780

1753

1072

Всього по 
області –

5605
2301

Державний архів рівненської 
області – –

Державний архів Сумської 
області

сумський облдержархів
Глухівський державний 
історичний архів

1544

1107
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Назва архіву
Кількість 

архівних фондів 
на 1 січня 1941 р.

Кількість втрачених архівних 
фондів в роки 

Другої світової війни

Роменський державний історич-
ний архів
Конотопський державний 
історичний архів

1154

806

Всього по 
області –

5257
865

Державний архів 
Тернопільської області

Тернопольський облдержархів 123 69

Державний архів Харківської 
області

Харківський облдержархів
Куп’янський державний історич-
ний архів
Харківський воєнно-історичний 
архів

2444

440

1043

Всього по 
області –

3927 1079

Державний архів Херсонської 
області

Херсонський державний 
історичний архів 1280 194

Державний архів 
Хмельницької області

Кам’янець-подільський 
облдержархів
проскурівський державний 
історичний архів

743

1717 568

Всього по 
області –

2460

Державний архів Черкаської 
області

Черкаський державний історич-
ний архів 2072 –
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Назва архіву
Кількість 

архівних фондів 
на 1 січня 1941 р.

Кількість втрачених архівних 
фондів в роки 

Другої світової війни

Державний архів 
Чернівецької області – –

Державний архів 
Чернігівської  області

Чернігівський облдержархів
Ніжинський державний 
історичний архів
прилуцький державний 
історичний архів

2829

1440

949

Всього по 
області –

5218
21

Державний архів м. Києва 407 повністю втрачених – 238;
Частково втрачених  – 50

Державний архів м. Севас-
тополя 342

всього в Україні*** 75853

повністю втрачених  – 
15259
Частково втрачених   – 
211 
розсипу – 64500 кг

* статистичні дані про кількісний склад архівних фондів державних архівів напередодні 
війни подаються  на підставі архівних джерел –  ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2316, 
арк. 26–30.

** списки втрачених актових книг і пергаментних грамот ЦДІАл України та відомості 
про втрати документальних фондів ЦДАГО України та ЦДКФФА України у роки Дру-
гої світової війни зазначених архівів будуть уміщені у наступних томах Національного 
реєстру втрачених та переміщених рхівних фондів.

*** загальні цифри щодо кількості довоєнних та втрачених у роки війни архівних фондів 
неповні. підрахунки здійснено на підставі наявних даних, що збереглися в державних 
архівах. У період нацистської окупації втрачено не менш ніж 25 % складу архівних 
фондів державних архівів.
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авінов А. М. 659
Авінова О. М. 659
Аглаїмов 670
Аеренштейн 529
Алексіану 13
Андреас Г. Я. 523
Анохіна Л. 962
Антонович В. Б. 662
Антоньєв Ф. 138
Армашевський п. Я. 85
Архипович В. с. 667
Аршавський Б. 137
Ахновська А. А. 968

Бабенко Г. О. 688
Базилевич В. Ф. 665
Базилевський А. п. 876
Барановський М. п. 665
Барковська л. с. 534
Башилов А. Ф. 659
Бедюх Г. А. 686
Безбородько А. А. 659
Бездрабко В. В. 28
Безшкуров 877
Белії-Белінович 950
Бергман А. Я. 523
Березін І. Д. 536
Берія л. п. 39, 74
Бєлий В. О. 535
Бикова Є. В. див. Гоголь Є. В. 660
Бикові 660
Биковський І. с. 950
Бистреєвський с. 659
Бібіков Д. 85
Білецький Б. А. 659
Білецький Б. л. 664
Білецький л. с. 664
Біляківський А. Ф. 665
Біттнер Н. Е. 151
Бнінська Я. 493
Богданов В. К. 659
Бондар О. с. 555

Бондарчук 835
Борсук Н. Г. 666
Бочаров А. 138
Бразоль Є. п.659
Бразоль с. Є. 659
Браницькі 85
Бредіхін О. 594
Бредіхін Ф. 594
Бредюков М. О. 535
Брєєв І. 493
Будаговський 664
Будаковський 950
Буличина К. М. 534
Булюбаш І. п. 660
Бурер 533
Бутович Є. І. 533
Бутурлін О. 85
Бучневич В. Є. 659

вагилевич І. 86
Вайсенберг с. М. 535
Вакуловичі 83
Ванич п. І. 665, 685
Василевський В. л. 660
Васильєв О. Д. 533
Вахніна 674
Ващук Р. Ф. 149
Величковський В. О. 534
Велічковський Є. В. 533
Веприцький 429
Вергілєсов 533
Висоцький В. 613
Вишневський 533
Вікторовський Т. л. 134
Вінтер Г. 73
Волков М. О. 660
Вороб’йова 690, 760
Вороничі 85
Ворошилов К. Є. 522
Вострікова В. О. 20, 963
Враблевський с.Ф. 534

Покажчик  імен
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Гадзяцький 615
Гадимський В. Е. 616
Гаєвський с. л. 660
Ганько Є. 660
Ганько М. 660
Ганько п. Н. 660
Гаузман 532
Гельбак А. 493
Гельдмуштейн 289
Ген І. І. 615
Геппенер М. 9, 18, 74
Гижицькі 85
Глущенко 676
Гоголь 660
Гоголь Є. В. див. Бикова Є. В. 660
Гоголь М. В. 85
Годебські (Гадебські) 85
Голембовський п. Є. 688
Голіцин 839
Головкін-Хвощинський Ю. Н. 660
Голубцов Є. І. 40, 41, 612
Гончаренко-петренко Н. Е. 595
Горев В. п. 664, 666
Городинський л. 492
Горшков Д. с. 534
Горячкін О. 962
Гофунг 884
Греков В. К. 664
Греков І. Г. 136
Гриневич с. І. 660
Грімстед Кеннеді П. 8, 11
Грінберг А. Й. 19, 40, 41, 517, 613, 835, 
836, 959
Грозинський п. Я. 666
Громєка Н. В. 660
Гроссман Ю. М. 86
Грохольські 85
Грязнов 950
Гудзенко п. п. 38, 41, 74, 86, 491, 525, 
554, 591, 612, 647, 836, 837, 872, 962, 
963
Гудим Д. Н. 666
Гудовичі  137
Гулевичі 85
Гурвич Г. 665
Гуревич І. 665
Гурович Я. с. 658
Гусєв 429
Гусєва Н. В. 27
Гусіков О. М. 977

Дабич М. Ф. 660
Давидов В. В. 666
Дараган А. Н. 665 
Дараган Н. Я. 686
Дараган п. Н. 686
Даценко В. Н. 665
Дашкевич Н. А. 666
Делеган М. В. 522
Демченко Л. Я. 27
Державець М. А. 534
Джалалов 950
Джигиль А. Г. 665, 667
Димський В. М. 685
Дмитренко 647
Добров с. А. 685
Добровольський 532
Довбишев Г. Д. 660
Довгань п. 614
Долгоруков М. 676
Долгорукова В. 676
Долгорукови 681
Доманський Ф. Д. 533
Држевецький 492
Дрозина М. Г. 660
Дубик М. Г. 9
Дубинський О. А. 535
Дубровський 203
Дузинкевич Г. 16
Дучинський А. Ф. 815

енштейн 532
Епштейн 837

Євацька Г. п. 137
Євацький с. с. 137
Євшан див. Федюшко М. І. 663
Єгоров (Каспаров) А. Е. 614
Єлизавета Федорівна, кн. 688
Єльфімов І. 137
Єрофілов Д. Г. 665
Єршов М. Д. 660

Жданов М. А. 664
Жданович-пономаренко А. І. 666, 686
Жевахов Н. Д. 690
Желобков 554
Животовський Є. 660
Жизневський 676
Жмудський 142
Жуковський 533
Жуковський А. Н. 685
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Зазулевичі 968
зайцев А. 137
залюбовський 137
зандер О. Н. 660
запорожченко Д. 676
заславський Ш. Й. 535
звенятський М. І. 666
зеленський-Безручко Я. А. 685
зелінський М. Б. 884
зельман л. 493
земляна І. Ф. 555
зільберберг І. Ф. 686
златопольський Ю. л.-Б. 534
золотарьов л. А. 666
зубенко 950
зубов 135

Івицький 429
Ігітханов І. Х. 664, 685
Ільїнський А. 665
Іоанікій, єп. 381 
Іоффе п. л. 149

Каверін М. п. 950
Калеповський с. І. 534
Калініна А. 46
Кальненко 491
Кальченко М. К. 661
Каманін І. М. 85
Камінська Г. М. 534
Капністи 660
Каритін 877
Карпенко 522
Карюк І. І. 688
Кейфман 203
Кізьма О. К. 534
Кірей І. І. 74
Клаз 529
Клименко п. І. 661
Климова К. І. 27
Кличковський 532, 533
Клюшников п. 664
Кноріно-фон В. І. 661
Ковалевський 429
Коваленко 812
Козин п. Я. 688
Козицький-Фідлер А. А. 685
Колоколов А. А. 688
Колоней Ф. М. 661
Колтун л. І. 647
Колядинський Т. І. 980

Кондарко с. В. 661
Копитін В. 665
Королевич-Юцевич К. Й. 661
Королець М. М. 661
Корчемський с. І. 661
Корякін М. Н. 676
Косиков Г. М. 884
Костянтинович с. Ю. 686
Кочергін Ф. М. 555
Кочубеї 661
Кочубей 661
Красновський І. І. 533
Кривицький 532
Кривоносов А. І. 533
Кривопускова п. п. 884
Крижановський М. К. 530
Криштарович 137
Круглов 39, 75
Кудрявцев 883
Кулеба Г. І. 27
Куліш п. О. 85
Куц О. Й. 835

Лебідь В. М. 595
левицький 532
левуцький 595
левченко А. А. 666
ленін В. І. 434
леонсон Г. 492
лизогуб Ф. А. 661
лисенко 533
лисенко с. І. 661
ліндемблюм М. Я. 535
лінке О. І. 949
лінниченко А. І. 17
лобуренко 38
лоташевський А. В. 667
лоташевський А. М. 685
любомирські 85

М’якенко К. л. 614
Майшль Ф. Б. 535
Македонська Н. М. 534
Маковська Н. В. 27
Максимович М. 812
Манзан Й. Д. 534
Маранц с. М. 534
Мартиніс Е. Х. 535
Марусов А. п. 666
Марущак В. М. 534
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Матвєєв Г. Г. 615
Матвієнко В. К. 595
Матяш І. 86, 962
Медведєва Т. с. 876
Мединцев І. М. 665
Мельников 950
Мєшков Д. 10
Миклашевський с. М. 666
Миргородський с. М. 136
Мистюк п. л. 950
Михайлова 21
Мишкін В. Г. 535
Мізенцева М. 661
Міллер 16
Милорадович Г. л. 555
Мінухін 440
Міяковський В. 73
Мнишки 85
Молдавський 661
Молдавський Д. М. 876
Мороз А. О. 157
Московченко Н. п. 27

Навроцький Г. Н. 685
Нарчинський А. М. 533
Насонова О. 46
Натанзон А. М. 662
Недригайлов Н. п. 686
Неєлов В. п. 665, 687
Неженцеві 662
Нейман К. 137
Неклеса Г. п. 522
Некутов К. В. 876
Неофіт 627
Нестеренко І. І. 685
Нечаєв Г. В. 677
Нечаєви 137
Нечай В. Я. 533
Нібураї Г. А. 146
Нікітінський І. І. 37, 38, 40, 86, 525
Нікітюк 532
Новицькі 662
Новов А. 686

окоряков В. с. 664
Олексієв Г. 137
Олексієв п. 137
Олеховський М. А. 662
Олійник І. п. 21, 527
Онищенко Г. Г. 686
Орбеліані М. Я. 662

Оскерки 85
Осовський Ф. М. 685
Остословська 432
Остроградська Є. 527
Остроградський А. 662

Павлов с. О. 535
павлович В. І. 593
павловська Н. п. 27
павлівський І. Ф. 17, 24, 662
павлюк п. І. 38, 40, 589
падалка л. В. 17, 662
паульсон 676
пашутін М. п. 535
педашенко Г. М. 591
пекур В. М. 685
Пельц Д. 86
перці 662
перцович п. А. 658
песецький л. А. 950
петраченко 839
петра Є. В. 662
петренко-Яригін І. А. 686
петриковський Х. В. 535
петрова А. Г. 140
петровський М. 74
печуров В. І. 134
писаревський А. с. 664
піскорський В. 679
платов 883
плешаков 40, 837
плотницький І. Ф. 665
поздняков п. М. 685
покрамович 492
покрасова Г. О. 534
поль О. М. 140
померанцев Д. Н. 666
попов 613
попови 662
поржицький І. 950
пословський Є. І. 686
потоцька п. 492
потоцькі 82
приходько Н. А. 665, 667
проценко Т. А. 666

радіонова 883
Райхман 203
Рекало 812
Ракович А. 665
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Репніни 663
Рєпнін І. 85
Рильський А. В. 279
Рильський І. К. 279
Ріаковський І. А. 326
Родзянко 662
Розенберг 10, 15, 17
Романова Т. М. 144
Рубінів Я. Є. 977
Рубінчик 676
Рудницький 158
Рядзянко 137
Рясний 39, 40, 74, 75
Ряснянський 883

Саволаїн І. І. 664, 816
сакун Я. І. 595
самсонова К. О. 534
сапєги 82
саранчов Є. Є. 663
саханова 430
свентицький Н. л. 664, 666, 686
свириденко В. с. 666
святополк-Четвертинський Е. 492
селецький А. А. 685
селиваненко п. К. 664
селіванов В. А. 686
селіванов Е. В. 533
семенченко с. Г. 663
сенютович-Бережний Г. п. 663
синельникови 137
синяговський І. А. 663
ситников М. В. 688
скалон М. Н. 15 
скаржинська с. В. 663
скаржинський В. В. 663
скоробогатов с. 138
скоропадський 661
скорупи 83
слободський В. В. 664, 686
слободський Д. В. 664, 667
слюсаревський Г. 686
смирнов 323
смогоржевський, митр. 75
сніцера А. І. 326
собаньські 85
соколенко 613
соколов 142
соколови 676
старицька Н. А. 674
стевенар п. А. 690

стенбокфермор 594
степанова с. І. 143
стеценко Г. 665
стецинський О. 138
стібор-Махрацький 533
стоянов п. М. 666
струков п. А. 137
стукалов А. Г. 326
стурдза О. с. 17
сулима А. п. 663
сулими 83
супруненко В. 685
сухин М. К. 663
сухтелен-фон 663
сухтелен п. п. 663
сушицький І. А. 667

Тарнавський М. п. 533
Тиблен Н. Н. 158
Тимчинський Н. Ф. 616
Тиховський М. Г. 686
Тищенко М. Ф. 9, 18, 38, 74
Томачинський 533
Томашевський 532
Треппель 615
Тридрих 492
Тришевський М. п. 595
Тростянецький Б. М. 534

Українська с. В. 533
Устименко л. І. 666

Фальцфейн 260
Фальцфейн Ф. Е. 162
Фатеєв А. К. 666
Фатеєв К. А. 666
Федоров А. 950
Федосіїв Д. А. 688
Федюшко М. І. див. Євшан 663
Феоктістов 978
Феофан, єп. 663
Ферберов Я.-А. л. 534
Фесенко Г. І. 663
Фігуровський п. Г. 319
Фірсови 883
Фітинський 533
Фліт 532
Фовицький 158
Фон-Дітмар Н. Ф. 876
Фон-Кнорінг В. І. 661
Фон-сухтелен 663
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Францкевич 429
Французов В. Г. 319
Фролова-Бегрєєва 663
Фролов-Багрєєв А. п. 663
Фролов-Багрєєв Т. В. 663
Фролов-Бегрєєв п. В. 663

Хавкін 208
Хайкінсон 676
Харитоненко 837, 839
Харитоненко п. І. 883
Харін І. 322
Харченко 321
Ходаковський К. Ф. 667, 686
Хоєцький А. п. 666
Хойн 615
Хрещатицький І. К. 664
Хрещатицькі 664
Хухря А. Т. 662

Цаплін В. В. 7
Цвєтанович Г. М. 533

Чекаревський М. О. 534
Чепіга І. І. 665
Чернець л. Г. 665
Чигир М. с. 666, 687
Чижевський п. І. 664
Чижик А. В. 626
Чиченін К. с. 635
Чічкін А. В. 614
Чоботарьов В. Г. 680
Чортков 147
Чуб А. І. 663

Шамри 664
Шатаринов І. 891
Шахов-Корчинський Я. М. 686
Шев’яков Ф. Ф. 534
Шевельов І. 138
Шинкевич А. І. 533
Шкреба Ш. М. 534
Шмаков 533
Шмаков Д. Д. 137
Шмаков О. Д. 137
Шмаков О. О. 137
Шмин Д. В. 517
Шопен Н. Є. 667
Шопен с. Є. 665
Штейгель М. В. 614
Штельмах с. Я. 15
Штепа Г. Т. 657
Шульгін В. В. 615

Щепотьєв В. О. 664
Щербачов А. с. 688

Юдкевич с. М. 151
Юр’єв 137
Юріїв Г. Г. 665
Юсупов Б. 85

Яворський 13
Яковлєв В. Н. 611
Якубовський 532
Яновський В. п. 666, 687
Яновський Г. М. 535
Яньшин В. А. 977
Яцевич О. Й. 534
Яцкевич Б. А. 153
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Покажчик географічних назв  

абазівка, с. 654
Абрамівка, с. 707, 714, 727
Авдіївка, с. 287
Авдіївка, ст. 299
Авдіївський, р-н 285
Авдотівка, с. 320
Авдотьїне, с. 283
Авдотьїнський, р-н 290, 302, 311
Агатмани, с. 145
Аджамка, с. 27, 548, 550–552
Аджамська, вол. 530
Аджи-Ахмет, с-ще 121
Аджіголь, с. 606
Аджіголь-Ілліне, с. 596
Азов, м. 135
Азовська, губ. 140
Айбари, с-ще 99
Айдар, р. 58
Акерман (Білгород-Дністровський), 
 м. 647
Ак-Мечеть, с. 103
Акмолінськ, м. 15
Актюбінськ, м. 14, 15, 19, 123, 134, 554, 

872
Алга, с-ще 15
Алісівка, с. 323
Алма, с-ще 109
Алмазна, ст. 326, 556
Алупка, м. 103
Алупка, с-ще 91
Алушта, м. 88, 93, 95, 104, 113
Алчевськ, м. 351, 407, 414, 558
Альбінівка, с. 506
Амвросіївка, м. 288, 374
Амвросіївка, ст. 335, 373, 379
Амвросіївський, р-н 285, 289, 298, 307,  

311–313
Амур, с-ще 145, 154, 155, 271
Амур-Нижньодніпровськ, м. 155, 165, 

168, 204, 205, 207, 208, 223, 272, 273, 
276, 279, 280

Амур-Нижньодніпровськ, с-ще 160, 
167, 174, 184, 240

Анадоль, с. 429
Ананьїв, м. 629
Ананьївка, с. 600
Ананьївський, пов. 635
Анастасіївка, с. 599
Анатоліївська, вол. 646  
Андріївка Друга, с. 705
Андріївка, с. Андріївського р-ну Марі-

упольського окр. 293, 439, 471
Андріївка, с. Бердянського р-ну 164, 

431, 450, 452, 467, 477, 478, 482, 485, 
486

Андріївка, с. Будьоннівського пов. Кате-
ринославської губ. 469

Андріївка, с. зміївського пов. Харківсь-
кої губ. 885

Андріївка, с. Кегичівського р-ну пол-
тавського окр. 769

Андріївка, с. Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. 708

Андріївка, с. Машівського р-ну пол-
тавського окр. 765, 803

Андріївка, с. павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. 144

Андріївка, с. полтавського пов. пол-
тавської губ. 705

Андріївка, с. Чистяківського р-ну ста-
лінського окр. 307

Андріївський, р-н 286, 291, 292, 310, 
439

Андрушівка, м. 496
Андрушівка, с. 520
Анікіно, хут. 555
Антонівка, с. 844
Антонівка, с. Братського р-ну Єлисаве-

тградського окр. 545, 551
Антонівка, с. Кегичівського р-ну Чер-

воноградського окр. полтавської 
губ. 704
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Антонівка, с. Маріупольського пов. 430 
Антонівка, с. полтавського р-ну пол-

тавського окр. 703
Антрацит, ст. 555, 558
Апостолівка, с. 431, 438
Апостолове, с. 266
Апостолове, ст. 209
Ареситиця, с. 321
Армянськ, м. 94, 101
Арнаутівка (Олександрівка), с. 614
Артелярщина, с. 706, 785
Артемівка, с. 939
Артемівськ, м. 284, 292, 293, 299, 301–

303, 315–317, 325, 327, 334, 335, 
337–340, 342, 343, 346, 347, 349–354, 
356–386, 388–401, 403–414, 416–420, 
422, 423, 425–428

Артемівський, р-н 351, 362, 364, 388, 
403, 422, 423

Артільне, с. 147, 181, 271
Артільська, вол. 189
Архангельське, с. Донецької губ. 318, 

352, 402, 425
Архангельське, с. Миколаївської губ. 

600
Архипівка, с. 844
Асканія-Нова, с.
Астрахань, с. 351
Аули, с. 27, 142, 248
Афанасівська, вол. 225
Афанасіївка, с. 957
Ахмечетка, с. 638
Аян, с-ще 106

Бабайківка, с. 263, 264
Бабинці, с. 517
Багата Чернещина, с. 701
Багатир, с. 311
Баглєй, ст. 269
Бажана, ст. 292
Базалія, м. 500
Базалія, с. 492, 493
Базар, м. 510
Базар, с. 509, 521
Базарчик, с-ще 106
Базилівщина, с. 709, 715, 726
Байрак, с. 653, 694, 754
Байрак, ст. 396, 419
Баксан, с-ще 114
Балабине-петровське, с. 149

Балаклава, м. 967, 969
Балаклія, с. 879, 940
Балаклія, сл. 879
Балацьке, с. 605
Балацьківська, вол. 604
Балашов, м. 14, 317, 428, 529, 833, 834
Балбасівка, с. 321
Балівка, с. 211
Баловне, с. 606 
Балта, м. 13, 39, 612, 628, 629, 645
Балясне, с. 663, 696, 698, 706, 718–723, 

725, 738, 740, 753, 763, 817, 818, 831
Бандишево, с. 322
Бар, м. 635
Барабой, с. 644
Баранівка, м. 511, 512
Баранівка, с. Житомирського окр. 513
Баранівка, с. полтавського окр. 
 751, 757
Бараші, с. 507
Барашівка, с. 511
Барвінкове, с. 876, 879, 890, 896, 934, 

939, 940, 945, 946
Баришівська, вол. 683
Бармашове, с. 605
Баси, с. 859, 865, 866, 868
Баски, с. 512
Батьки, с. 716
Бахмач, м. 850
Бахмут, м. 136, 138, 144, 150, 151, 153, 

162, 163, 316, 318, 319, 323–326, 
328–330, 332–337, 339, 340, 343–350, 
352–356, 358, 373, 375, 377, 379, 381, 
384, 388–391, 393–395, 400, 409, 
411–414, 417, 418, 422, 427

Бахмутський, пов. 151, 162, 283, 319, 
320, 324, 326, 331, 332, 335, 341, 355, 
392

Бахчисарай, м. 94, 95, 97, 99, 106, 109, 
111

Бачивськ, с. 843
Бедратове, хут. 705
Бежів, с. 510
Бездрик, с. 840
Безіменське, с. 448
Безродне, с. 547
Бейкуш, с. 605
Бельбєк, ст. 119
Бердичів, м. 491, 493, 516–519
Бердичівський, окр. 132
Бердичівський, пов. 131, 493
Бердянськ, м. 145, 163–165, 176, 178, 
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Біловоди, с. 838
Біловодська, вол. 571, 572, 582
Біловодська, сл. 892
Біловодський, р-н 561, 564, 566–568, 

570, 573, 574, 576, 577, 579–581, 
583–587

Білогородка, с. 518
Білокопитове, с. 842
Білокузьминівка, с. 410
Білокуракинська, вол. 575, 577, 578
Білокуракинський, р-н 562, 580, 584
Білолуцька, вол. 560
Білолуцький, р-н 560, 567–570, 574, 

580, 583, 587
Білопілля, м. 838
Білопілля, с. 852, 885, 890
Білорусія 903
Білоусівка, с. 607
Білоцерківка, м. 686
Білоцерківка, с. Білоцерківського р-ну 

полтавської губ. 719, 726, 737, 786, 
814

Білоцерківка, с. Гуляй-пільського пов. 
запорізької губ. 436

Білоцерківка, с. Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. 441

Білоцерківка, с. Хорольського пов. Кре-
менчуцької губ. 697, 698, 799

Білоцерківці, с. 964
Більськ, с. 695, 818
Бірки, с. 697, 726, 734, 750, 756
Бітак, с-ще 118
Біюк-Онлар, с-ще 108, 116, 117
Благовіщенка, с. 160, 231, 232
Благовіщенське, с. 277
Благодатівський, р-н 311
Благодатне, с. 303, 313
Близнюки, с. 167, 172, 200, 218
Бобрик, с. 839, 840
Бобринець, м. 532, 534, 535, 538, 540, 

549, 551, 553
Бобринець, с. 644
Боброве, с. 852
Бобровий Кут, с. 951
Бовсуни, с. 513
Богданівка, с. Артемівського окр. 367
Богданівка, с. Бердянського пов. 486 
Богданівка, с. павлоградського р-ну 

Дніпропетровського окр. 169, 170, 
177, 180, 182, 183, 188, 211, 217

180, 192, 258, 265, 267, 278, 279, 421, 
429–435, 437, 439–441, 443, 445–450, 
452–457, 459–470, 476, 477, 479, 480, 
484–487, 489, 490

Бердянськ, ст. 434, 441
Бердянський, окр. 467
Бердянський, пов. 135, 163, 430, 432, 

436, 441, 451, 453, 486
Бердянський, р-н 483
Бердянський, хут. 474, 478
Березанка, с. 592
Березань, с. 592
Березівка Друга, с. 711
Березівка перша, с. 710
Березівка, м. 620, 627, 634, 636
Березівка, с. Одеської губ.
Березівка, с. Одеської губ. 601
Березівка, с. полтавської губ. 701
Березівська, вол. 634
Березівський, р-н 642, 646
Березнеговате, м-ко 950
Берека, с. 890
Берестівка, ст. 209
Берестова, с. 418
Берестове, с. 439
Берестовенька, с. 691
Берислав, м. 950, 951, 953–955
Берлін, м. 17, 24
Берц, с. 842
Бессарабська, губ. 535, 883
Бехтери, с. 951
Бешеве, с. 322
Бикове, с. 253
Бирзула, м. 629
Бирине, с. 844
Бирлівка, с. 748
Битиця, с. 838
Біла Криниця, с. 952
Біла Церква, м. 528
Білгород-Дністровський 
 (Акерман), м. 647
Білерсфельд, кол. 159
Білецьке, с.
Білий Колодязь, с. 898
Білики, м. 667, 760, 798
Білики, с. 692, 696, 717, 719–725, 745, 

751, 759
Білилівка, с. 518, 519
Білиця, с. 843
Білка, с. 511
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Бровки, с. 518
Бродщина, с. 750
Бугринівка, с. 844
Буди, с. 888, 890, 942
Будки, с. 840
Будьоннівка, с. 435, 437, 441, 443, 445, 

457, 475
Будьоннівський, р-н 466, 475
Бузівка, с. 224, 227
Бузівка, ст. 208, 275
Буймер, с. 506
Буковина 13
Буланове, с. 712
Булахівка, с. 144, 149, 232
Булахівська, вол. 172, 188
Булганак, с-ще 91, 102
Бургунка, с. 950
Бутенки, с. 749, 813
Бухарест, м. 16, 47, 962
Буцівське, с. 954
Бучки, с. 844

в’язівка, с. 149
В’язівок, с. 147, 171
В’язівська, вол. 189
Валки, м. 878, 883–885, 889, 901, 917, 

924, 927, 945, 946
Валківський, пов. 902
Варва, м. 759
Варва, с. 748
Варварівка, с. Єлисаветградського пов. 

Миколаївської губ. 545
Варварівка, с. Миколаївського р-ну 597, 

598, 601, 604, 606
Варварівка, с. Одеського пов. Херсон-

ської губ. 594
Варварівка, с. Червоноградського р-ну 

полтавського окр. 751, 768
Варваропілля, с. 320, 361, 379, 411
Варваропілля, с-ще 347, 425
Варваропольське, с-ще 555
Василівка, с. павлоградського пов. Ка-

теринославської губ. 146
Василівка, с. полтавського пов. пол-

тавської губ. 750
Василівка, с. Рунівщинського р-ну пол-

тавської губ. 653, 697, 698, 709, 727
Василівка, с. Харківської губ. 890
Васильківка, с. Васильківського р-ну 

Дніпропетровського окр. 150, 200, 
207, 218, 242

Богданівка, с. Червоноградського
 пов. полтавської губ. 712
Богданівська, вол. 189
Богданівське, с. 445
Богданівський, р-н 220
Богодарівка, с. Катеринославської губ. 

235
Богодарівка, с. Миколаївської губ. 600
Богодухів, м. 878, 884, 885, 890, 897, 

899–901, 917, 920, 923, 924, 926, 929, 
933, 934, 946

Богодухівський, пов. 878
Богородицьке, с. 465, 478
Богородичне, с. 333, 336, 401
Богословка, с. 473, 481
Богоявленське, с. 605
Богуслав, с. 142, 171
Богуславська, вол. 189
Божедарівка, с. 260
Божедарівка, ст. 212
Божки, с. 752
Божкове, с. 710, 777
Божкове, ст. 778
Боково-Хрусталь, с. 327, 345, 346, 353, 

357, 406, 414 
Болгарка, с. 605
Бондарці, хут. 507
Борзна , м. 847, 964
Борки, с. 869
Борова, с. 890
Боровенське, с. 414
Боровенька, с. 838
Бородаївка, с. 148, 247
Бородаївська, вол. 235
Боромля, с. 841, 936
Бор-Чокрак, с-ще 98, 108
Борщева, с. 947
Брагинівка, с. 257
Бразоль, ст. 558
Братешки, с. 670, 750
Братське, м. 530, 531, 541, 545–547, 553
Братське, с. 532, 611
Братський, р-н 642
Брацлав, м. 124
Брацлавське, воєв. 76, 79, 82, 139
Брацлавське, нам. 77
Брацлавський, пов. 76, 77, 127, 131
Бреусівка, с. 750
Бригадирівка, с. 750, 791
Бритайське, с. 166
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Вербки, с. 148
Вербська, вол. 188
Вереміївка, с. 791, 811
Вереси, с. 506
Вертокиївка, с. 499
Верхнє, с. 333, 358, 365, 373, 381, 382, 

422
Верхні землянки, с. 716
Верхній поділ, с. 599
Верхній Рогачик, с. 277
Верхньодніпровськ, м. 136, 141, 144, 

149–151, 153, 156, 159, 161, 162, 
165, 167, 170, 173, 176–178, 180, 182, 
185–187, 189, 190, 198, 211, 218, 221, 
226, 234, 235, 238, 239, 257, 264, 267, 
268, 271, 275, 279

Верхньодніпровський, пов. 137, 138, 
167, 187, 197, 235, 245

Верхньодніпровський, р-н 184, 235, 238, 
242, 246–249, 252, 259

Верхньо-Нижньо-землянки, с. 704, 727
Верховцеве, ст. 257
Веселе, с. Мелітопольського окр. 278
Веселе, с. Харківського окр. 945
Веселий Кут, с. 606
Веселі Терни, с. 322, 337
Веселівка, с. 509
Веселоградське, м. 138
Вигода, с. 629
Виднівка, с. 840, 866
Вири, с. 838, 851, 852, 891
Вири, ст. 855
Високе, с. 508
Високі Байраки, с. 548
Високопілля, с. 956
Висунськ, с. 950
Витязеве, с. 551
Вишнякове, с. 539
Війтівці, с. 519
Вікторівка, с. Братського р-ну 543
Вікторівка, с. попаснянського р-ну Ар-

темівського окр. 390
Вільми, с. 839
Вільне, м. 880
Вільне, с. 481
Вільні Хутори, с. 183, 257
Вільховатка, с. 881
Вільховий Ріг, с. 816
Вільшана, с. 852
Вільшана, с. прилуцького пов. полтав-

ської губ. 820

Васильківка, с. павлоградського 
 окр. Катеринославської губ.
 148, 171, 172, 179, 183, 262
Васильківська, вол. 250
Васильківський, р-н 212, 233, 248, 249, 

264
Васильці, с. 697
Ватерлоо, с. 592, 593
Вацьків, с. 506, 
Введенка, с. 880
Ведмеже, с. 869
Веледники, м. 493
Велика Білозерка, с. 224
Велика Благовіщенка, с. 952
Велика Виска, с. 550
Велика Жмеринка, с. 124
Велика Корениха, с. 594, 601, 605
Велика ладижена, с. 710
Велика лепетиха, с. 266
Велика лихівка, с. 945
Велика Нагартава, с. 952
Велика Олександрівка, с. 956 
Велика павлівка, с. 669, 750
Велика писарівка, с. 879, 901, 933
Велика Рибиця, с. 838
Велика сейдеменуха, с. 950, 958
Велика сироватка, с. 851, 856
Велика солониха, с. 602
Велика Чернеччина, с. 838, 860, 867
Великий Бурлук, с. 885, 890
Великий Вистороп, с. 891
Великий Кобелячок, с. 697, 750
Великий перевіз, с. 668
Великий Тартак, с. 507
Великий Токмак, с. 163, 191, 240, 454, 

486
Великий Фонтан, с. 620
Великий Янисоль, с. 305
Великі Будища, с. 653, 668, 815
Великі Бучки, с. 652, 695, 702, 718, 720, 

739, 740, 750, 756, 808, 811
Великі Копані, с. 952, 955, 956
Великі сорочинці, м. 685
Велико-Михайлівка, с. 161
Велико-Томаківка, с. 182
Великоянисольський, р-н 292, 297, 300, 

301, 307
Верби, с. 844
Вербівка, с. 124
Вербівка, с. запорізької губ. 444
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Володимирівка, с. Катеринославського 
пов. і губ. 167

Володимирівка, с. Маловисківського 
р-ну зінов’євського окр. 538

Володимирівка, с. Очаківського 
 р-ну Миколаївського окр. 606
Володимирівська, вол. 598
Володимирське, воєв. 75
Володимирський, р-н 601
Володіївка, с. 124
Волонтерівське, с. 444
Волоська Балаклія, с. 891
Волоська, вол. 176
Волоське, с. 148, 166, 175, 181
Волохівка, с. 891
Волошнівка, с. 869
Волхівка, ст. 203
Ворголь, с. 842
Вороб’ївка, с. 844
Ворожба, c. 838, 841, 865, 891, 892
Ворона, с. 509
Ворони, хут. 736
Воронівка, с. Верхньодніпровського
 пов. Катеринославської губ. 149
Воронівка, с. Вознесенського пов. Ми-

колаївського окр. 600
Воронівка, с. Карло-Марксівького р-ну 

Дніпропетровського окр. 223
Воронянщина, хут. 799
Ворошилова, с-ще 471
Ворошиловградська, обл. 554
Ворошилове, с. 465
Ворскла, р. 745
Воскресенка, с. 147
Воскресенськ, пос. 604
Воскресенське, с. 599
Врублівка, с. 520
Всесвятське, с. 224, 225
Вчорайше, с. 519

Гаврилівка, с. 892
Гаврилова слобода, с. 843
Гаврилове, с. 181
Гадзинка, с. 506
Гадяцький, п. 82
Гадяцький, пов. 656, 658, 675, 688
Гадяч, м. 650, 651, 654, 656–658, 664–

668, 671, 672, 688, 689, 699, 734, 766, 
777, 779, 789

Гайдари, с. 945
Гайсинський, окр. 130, 131

Вільшани, с. 840, 937
Вінницька, обл. 16
Вінницький, окр. 131, 132
Вінницький, пов. 77, 127, 131
Вінниця, м. 124, 125, 129
Вірівка, с. 325
Владиславівка, с-ще 112
Власівка, с. 716
Власівка, ст. 209
Влохи-петрівка, хут. 715
Вовна, с. 844
Вовча, р. 208
Вовчанськ, м. 878, 883, 884, 891, 894, 

899, 901, 917, 918, 924, 926–928, 933, 
934, 946 

Вовчанськ, с. 879
Вовчанський, пов. 878, 879
Вовчеріччя, с. 692, 696, 698
Вовчеріччя, хут. 751
Вовчик, с. 822
Водопій, с. 600, 604, 607
Водопій, ст. 209
Водяне, с. 234
Воєводівка, с. 344, 410
Воєводська, вол. 578, 585
Воздвиженка, с. 402, 427
Вознесенськ, м. 162, 532, 533, 597, 601–

603, 607, 608, 615, 630
Вознесенськ, ст. 597
Вознесенський, пов. 542, 597, 635
Вознесенський, р-н 642
Возничі, с. 514
Возсіятське, с. 593, 606
Войняки, с. 509
Войтів, с. 964
Войтівська, вол. 683
Волинська, губ. 78
Волинське, воєв. 81
Волинський, окр. 504
Волноватівка, с.
Волноваха, с. 285, 305, 442, 473, 488, 

490
Волноваха, ст. 437, 444, 472
Володарівка, с. 450
Володарка, с. 953
Володарськ-Волинський, м. 509
Володарське, с. 445
Володарський, р-н 466, 484
Володимир-Волинський, м. 493
Володимирівка, с. Братського р-ну Єли-

саветградського окр. 532, 552
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Гайсинський, пов. 78
Гайчульськ, с. 487
Гайчур, с. 178
Гали, с. 496
Галицинове, с. 606
Галичина 38
Ганебне, с. 680, 695
Ганебнівка, с. 652
Ганжі, хут. 749
Ганнинка, с. 531
Ганнинська, вол. 530
Ганнівка, с. 558
Ганнівка, с. 859
Ганнівка, с. Братської вол. Єлисавет-

градського пов. Херсонської губ. 
531

Ганнівка, с. Ганнівської вол. Єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. 
530, 534, 544

Ганнівка, с. Криворізького р-ну Кате-
ринославської губ. 265, 269

Ганнівка, с. Миколаївського пов. Мико-
лаївської губ. 599

Ганнівка, хут. 749
Ганно-Безроднянське, с. 539
Гапівка, с. 257
Гейден, хут. 390, 391, 412
Гейківка, с. 238
Генічеськ, м. 165, 266, 269, 279, 460
Генріхівка, с. 514
Георгіїве, с. 556
Георгіївка, с. 159, 221, 223
Герасимівка, с. 176
Гергели, с. 701
Гірсько-Іванівське, с. 354
Гладковичі, с. 513
Глазове, с. 844
Глибне, с. 839
Глибоке, с. 677
Глинськ, м. 669, 681, 682, 685, 687, 

792
Глинськ, с. 870
Глобине, м. 781, 796
Глобине, с. 780, 781, 791, 794
Глодоси, с. 634
Глухів, м. 837, 841, 842, 846, 850
Глухівський, окр. 845
Гнатівка, с. Маріупольського пов. 429
Гнатівка, с. сумської обл. 844
Гоголеве, с. 778
Гожули, с. 702, 770

Гола пристань, с. 604, 956, 957
Голіївка, с. 506
Голінка, с. 849
Голтва, м. 680, 681
Голубівка, с. 844
Голубівка, с. Катеринославської 
 губ. 147, 224
Голубівсько-Іванівське, с. 330
Голубівсько-Михайлівка, с. 331, 332
Гора, с. 703, 714
Горбані, с. 677
Горби, с. 790
Горбів, с. 964
Горбове, с. 844
Горбулів, с. 494
Горинський, пов. 75
Горіхове, м. 456
Горіхове, с. 283
Горки, с. 260
Горки, хут. 861 
Горлівка, м. 300, 332, 356, 359, 367, 377, 

378, 385, 388, 406, 424
Горлівка, с. 144, 362, 372, 377, 406, 411, 

412, 420, 424, 427
Горлівка, ст. 322
Горнак, с. 837
Горностаївка, с. 956
Городище, с. павлоградського 
 пов. Катеринославської губ. 171
Городище, с. пирятинського пов. пол-

тавської губ. 775
Городище, с. старобільського окр. До-

нецької губ. 345, 350
Городищенська, вол. 571, 573, 578
Городниця, м. 508, 514
Городниця, с. 511
Городня, м. 
Горяїнове, с. 232
Грабинівка, с. 713, 751
Грабівщина, с. 708
Градизьк, м. 681, 686, 687, 791, 793, 795, 

796
Градизьк, с. 824
Гракове, с. 891
Гранськ, м. 525
Гребениківка, с. 864, 866
Грем’яче, с. 844
Гречанівка, с. 137
Григориопіль, с. 615
Григорівка, с. Компаніївського р-ну зі-

нов’євського окр. 538
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Григорівка, с. Машівського р-ну 
 полтавського окр. 768
Григорівка, с. Межівського р-ну 
 павлоградського окр. 194
Григорівка, с. Олександрівського пов. 

Катеринославської губ. 146
Григорівка, с. павлоградського окр. Ка-

теринославської губ. 170, 255
Григорівка, с. Харківської губ. 878, 881, 

946
Григорівка, с. Червоноградського пов. 

полтавської губ. 701
Григорівка, с. Юзівського пов. 292
Григорівський, р-н 176
Григорівський, р-н 213
Грицаї, хут. 749
Грицаківка, с. 860
Гриців, м. 493
Гричанівка, с. 840
Гришине, м. 330, 332, 333, 337, 341, 347, 

355, 365, 380, 387, 390, 399
Гришине, с. 310, 329, 336, 340, 343, 346, 

355, 357–359, 366, 372, 374, 375, 377, 
379, 381, 392, 401, 404, 407, 409, 410, 
416, 420

Гришинський, пов. 287, 309
Гросслібенталь, с. 614
Гросулівський, р-н 635
Грубське, с. 515
Грузливець, с. 514
Грузько-ломівська, вол. 312
Грунау, кол. 523
Грунь, м. 799
Грунь, с. 693, 697, 719, 723, 724, 736, 

738, 751
Губарівка, с. 771
Губиниська, вол. 187, 264
Губиниха, с. 149, 175, 182, 183, 265, 268
Губиниха, ст. 207
Губівська, вол. 541
Губонинське, с-ще 345, 354
Гулаківка, с. 707
Гулівці, с. 124
Гульськ, с. 496
Гуляйпільський, пов. 243
Гуляй-поле, м. 152, 240, 523
Гуляй-степ, с. 707
Гуменники, с. 511
Гупалівка, с. 201
Гурзуф, с-ще 95
Гути, с. 897

Давидівка, с. 715
Дальник, с. 633
Данилівка, с. Менського р-ну Конотоп-

ського окр. 847
Данилівка, с. Харківської губ. 891
Дар’ївка, с. 217
Дар-Надежда, с. 800
Дашківці, с. 124
Дворічна, с. 880, 885, 891
Дебальцеве, с. 276
Дебальцево, м. 328, 335, 339, 340, 347, 

377, 416, 425
Дебальцево, с. 327, 328, 330, 331, 333, 

334, 336–338, 340, 341, 344, 346, 347, 
353, 356, 359, 370, 384, 393, 395, 400, 
422

Дебальцево, ст. 371, 895 
Девладове, с. 191
Дейкалівка, с. 319, 697, 698, 800
Деконівська, ст. 325
Деконська, ст. 319, 320
Демидівка, с. полтавського пов. 

полтавської губ. 695
Демидівка, с. Тираспільського 
 пов. Херсонської губ. 614
Демурине, ст. 208
Дерганівка, с. 519
Дергачі, с. 901, 906, 937
Деревецьке, с. 488
Деркульський, с. 324
Дерманка, с. 514
Джанкой, м. 87, 89, 93, 95, 97, 101, 104–

106, 109, 114, 115
Джума-Аблан, с-ще 110
Джуринці, с. 124
Джурчи, с-ще 108
Дзвонецьке, с. 267
Дзержинськ, с. 519, 520
Дзюньків, с. 520
Дивлин, с. 510
Диканька, с. 653, 661, 669, 697, 736, 740, 

743, 773, 784, 788, 800
Диконська, ст. 351
Димівка, с. 593 
Дібровка, с. 513
Дігтярі, с. 812
Дігтярівка, с. 844
Діївка, с. 143, 158, 161, 182, 201, 203, 

236
Дмитрівка, с. Васильківського р-ну па-

влоградського окр. Катеринославсь-
кої губ. 148, 171, 211
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Донецьк (сталіно), м. 558
Донецька, губ. 285, 559–562, 567, 575, 

578–580, 581, 585, 587
Донецька, обл. 313–315, 320, 561–563, 

565, 567, 568, 570, 575, 580, 582–
587

Дончине, м-ко 535
Дорогань, с. 513
Дофіно, с. 954
Драбів, с. 740, 777
Драбове, ст. 777
Дранецькі Хатки, с. 513
Дробишеве, с. 368, 385
Дрогобицька, обл. 25, 589, 590
Дружківка, м. 357
Дружківка, с. 311, 341, 370, 388, 404, 

416, 422
Дружківка, ст. 303, 322, 334, 370, 384, 

388, 398, 409
Дубище, с. 499
Дублянка, с. 511
Дублянщина, с. 702, 758
Дубно, м. 492
Дубовичі, с. 842
Дубові Гряди, с. 713 
Дубрівка, с. 508
Дудникове, с. 711, 715
Дунаєцька слобідка, с. 842

ерделівка, с. 550
Есмань, с. 842
Ефінгар, с. 605Євдокіївка, с. 315

Євпаторія, м. 88–91, 93–95, 99–101, 103, 
104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 
118

Євсузька, вол. 570
Євсузький, р-н 564, 568, 574
Єгорівка, с. 437, 534
Єланець, с. 598
Єлизарове, ст. 259
Єлисавет, с. 497
Єлисаветград, м. 529–531, 533–541, 

544–553, 602, 615, 629, 639
Єлисаветградський, окр. 540, 551
Єлисаветградський, пов. 529, 541, 542
Єлисаветівка, с. 155, 212, 221, 222
Єлисаветівська, вол. 248, 252
Єлисавето-Кам’янка, с. 190, 221, 222, 

226

Дмитрівка, с. Дмитрівського р-ну Коно-
топського окр. 849, 850

Дмитрівка, с. Дніпровського пов. Тав-
рійської губ. 950

Дмитрівка, с. Костянтинівського р-ну 
Артемівського окр. 373, 390

Дмитрівка, с. Машівського р-ну пол-
тавського окр. 709, 768

Дмитрівка, с. Одеського пов. Херсонсь-
кої губ. 614

Дмитрівка, с. Олександрійського пов. 
Кременчуцької губ. 776

Дмитрівка, с. Очаківського р-ну Мико-
лаївського окр. 606

Дмитрівка, с. Харківської губ. 884
Дмитрівська, вол. 188
Дмитріївка, с. 313, 441
Дмитріївськ, м. 285, 294, 308, 313, 316
Дмухайлівка, с. 230
Дніпро, р. 159, 250
Дніпрово-Кам’янка, с. 149, 201, 257
Дніпровський, пов. 145, 951
Дніпропетровськ (Катеринослав), м. 

9, 10, 170, 171, 173–175, 177–181, 
185–187, 190, 192–195, 197, 198, 
200–208, 210–221, 225, 226, 228, 229, 
232, 235–245, 250, 251, 254–264, 267, 
270–276, 279, 280

Дніпропетровська, обл. 38, 176, 178, 
241, 244, 251, 252, 260, 281

Дніпропетровський, окр. 186, 198, 199, 
210, 214, 215, 222, 229, 235, 236, 238, 
244, 252, 253, 256, 282

Дніпропетровський, пов. 260
Дніпропетровський, р-н 253, 260, 280–

282
Добре, с. 955
Добринське, с. 598, 599
Добровеличківка, с. 553
Добровеличківський, р-н 642
Добровілля, с. 157
Добровольське, с. 273
Довгалівка, с. 947
Довгівка, с. 265
Довжанська, ст. 557
Довжик, с. 838
Довжицький, пов. 964
Должанка, ст. 324
Должанське, ст. 302
Домоткань, с. 226, 249
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залізне, с. 371, 376, 381, 392, 395, 400, 
408, 423, 424, 427

залізний Міст, с. 844
залізний порт, с-ще 953
залізнянське, с. 416
залізнянський, р-н 372
замчало, ст. 355
заорельне, с. 250
заочейське, с. 678
заполички, с. 247
запоріжжя, м. 190, 216, 240, 258, 261, 

266, 269, 276
запоріжжя-Кам’янське, с. 149
запорізька, губ. 274, 276, 277
запорізька, обл. 38, 523
запорізький, окр. 228, 276
зарожне, с. 891
засілля, с. 950
затишшя, ст. 629
захарівка, с. 466
захарівка, с. захарівского р-ну 626
захарівська, вол. 633
зачатівка, с. 472
зачепилівка, с. 691, 739, 740, 750
зачепилівка, ст. 269
збур’ївка, с. 951, 956
зв’ягель, с. 521
званівка, с. 337
звенигородський, пов. 77, 79
звірєво, ст. Війська Донського обл. 321
звірєво, ст. Ізюмського пов. Харківської 

губ. 321
звонецьке, с. 148, 227
згурівка, с. 777, 830
зеландсько-Вознесенськ, хут. 312
зеландсько-Економічне, с. 408, 426
зеландсько-павлівка, с.
зеландсько-псков, с. 402
зеландсько-світська вол.
зеландсько-спасівка, с.
зелене, с. 143
зелений Гай, с. 891, 899
зеленківка, с. 705
землянка, с. 842, 846
зінов’євськ, м. 536, 537, 539
зінов’євський, р-н 539
зінці, с. 703, 714, 726
зіньків, м. 649–651, 654–659, 664–667, 

669, 670, 678–680, 690, 694, 696, 699, 
700, 706, 722, 724, 726, 728, 729, 734, 
736, 740, 742, 755, 762, 764, 772, 776, 

Єлисавето-Кам’янський, р-н 236, 248, 
249, 252, 253, 279

Єлисаветпіль, с. 430
Єлисеївка, с. 440
Єнакієве, м. 318, 322, 323, 328, 329, 331, 

334, 335, 338, 340, 344, 346–348, 359, 
360, 365, 366, 368, 371, 374, 376, 378, 
382, 384, 385, 387, 390, 394, 403, 405, 
406, 408, 412–416, 424–426

Єрмолаївка, с. 600

Жар, с. 513
Жванець, с.
Жданівка, м. 136
Жданівка, с. 222, 228, 229
Жданівська, вол. 189, 238
Жеребкове, с. 629
Животилівка, с. 211, 227
Жирківка, с. 653, 713
Житомир, м. 13, 80, 492–496, 499–508, 

510, 511, 515, 520, 521
Житомирський, окр. 515
Житомирський, пов. 75, 80
Жихове, с. 844
Жмеринський, пов. 132
Жовта Кам’янка, ст. 209
Жовте, с. Баранівського р-ну 513
Жовте, с. Катеринославського пов. і губ. 

143
Жовте, с. слов’яносербського пов. Кате-

ринославської губ. 555
Жовтий Брід, с. 514
Жовтневий, р-н 469, 472, 487
Жовтневий, хут. 747
Жорів, с. 964
Жорнівка, с. 706
Жуківка, с. 708
Журавка, с. 843, 844
Журавка, с. Вінницького пов. 124
Журбинці, с. 492

Заболоть, с. 514
заградівка, с. 596, 952
зазірки, с. 842
заїчинці, с. 653, 692, 713, 716
зайцеве, с. Бахмутського пов. 409
зайцеве, с. петровського р-ну 409, 427
закарпатська, обл. 522
закотне, с. 410
закржев, с. 614
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Іванівка, с. Машівського р-ну полтав-
ської губ. 708, 714, 727, 768

Іванівка, с. Новоград-Волинського р-ну 
Волинського окр. 497

Іванівка, с. павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. 137, 146, 147

Іванівка, с. слов’янського пов. Катери-
нославської губ. 323

Іванівка, с. Хмелівської вол. Єлисавет-
градського пов. Херсонської 

 губ.  531
Іванівська, вол. 238
Іванків, м. 500, 501
Іванків, с. 515
Іванкове, с. 845
Івано-Волчанське, с. 184
Івано-Михайлівка, с. 144, 224, 225
Івашки, с. 703, 714
Івашківка, с. 497
Івот, с. 844
Ігрень, с. 142
Ігрень, ст. 173, 207
Ізмаїл, м. 883
Ізмаїльська, обл. 16, 25, 40, 647, 648
Ізюм, м. 321, 324, 326, 327, 346, 348, 

355, 416, 878, 882, 884, 891, 897, 927, 
929, 939, 940

Ізюмський, пов. 878
Ізяслав, м. 496, 500, 503
Ізяславський, пов. 492
Ільми, с. 840
Інгулка, с. 596, 599
Іорданівка, с. 692, 696, 800
Ірша, м. 493, 500
Ісаєве, с. 614
Іскорость, с. 507
Іскрисківщина, с. 838

Йоганесталь, с. 592, 599
Йоганесталь-Ватерлоо, с. 596
Йозефсталь, с. 160
Йосипівка, с. 159, 160
Йосипівська, вол. 159, 272

Кавказ 140
Кадиківка, с. 967
Кадіївка, м. 557
Кадіївка, с-ще 416
Казан, с.
Казанка, м-ко  532

785, 788, 789, 807, 813, 816, 823, 825, 
830

зіньківський, пов. 655, 658, 675, 764, 
823

златопілля, м. 784
златоуст, м. 14, 15, 18, 19, 37, 38, 45, 46, 

73, 527, 554, 875
златоустівка, с. 472, 480
злинка, м. 549
злинка, с. 644
злодіївка, с. 840
зміїв, м. 876, 879, 880, 885, 903, 918, 

935
зміївський, пов. 884, 902
знам’янівка, с. 170, 230, 232
знам’янка, м. 535, 545
знам’янка, с. Жовтневого р-ну Маріу-

польського окр. 472
знам’янка, с. Кіровоградської обл. 633
знам’янка, с. Новомосковського 
 пов. Катеринославської губ. 144
знам’янка, с. слов’янського р-ну 
 Артемівського окр. 388
знам’янка, ст. 279
знам’янська, вол. 530
знам’янський, р-н 172
знаменівка, м. 265
знаменівка, с. Бахмутського пов. До-

нецької губ. 342, 349
знаменівка, с. Новомосковського р-ну 

Дніпропетровського окр. 200, 238
знаменівська, вол. 255
знаменівський, р-н 234, 239
зноб-Новгородська, с. 844
золотоніський, пов. 676, 812
золотоноша, м. 675–677, 681–683, 687, 

731, 733, 751, 777, 800, 810, 812, 813, 
818, 824

золочів, м. 879, 885, 891, 924
зориківка, с. 342, 348
зоринівська, вол. 565
зубані, с. 800

Іванівка, м-ко 555
Іванівка, с. Бахмутського пов. Катери-

нославської губ. 323
Іванівка, с. Боково-Хрустальського по-

віту Донецької губ. 413
Іванівка, с. Жовтневого р-ну Маріу-

польського окр. 439, 444
Іванівка, с. Маріупольського пов. Кате-

ринославської губ. 161
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Казанка, ст. 266
Казарня, с. 532, 533
Казарнянська, вол. 530
Казахстан 15
Каїри, с. 951
Калаглея, с. 615
Калашники, с. 698
Каленики, с. Білоцерківського 
 р-ну полтавського окр. 748
Каленики, с. Хорольського пов.
 полтавської губ. 698
Калинівка, м-ко 
Калинівка, с. Алчевського пов. Донець-

кої губ. 418
Калинівка, с. Бахмутського пов. Кате-

ринославської губ. 318
Калинівка, с. Єлисаветградського 
 пов. Херсонської губ. 531
Калинівка, с. Миколаївського окр. 601, 

611
Калинівка, с. петровського р-ну Арте-

мівського окр. 367, 378, 415
Калинівка, с. Херсонського 
 пов. Херсонської губ. 592
Калинівське, с. 326
Калинове, с. 418
Калинськ, с.
Каліївка, с. 844
Калінінське, с. 392, 400
Калуга, с. 211, 950
Калужне, с. 246
Кальчинівка, с. 848
Кам’янецька слобода, с. 844
Кам’янецький, пов. 76
Кам’янець-подільська, обл. 25, 74
Кам’янець-подільський, м. 17, 18, 
 24, 38, 73–75, 959
Кам’яний Брід, с. 499
Кам’янка, с. Бахмутського пов. Катери-

нославської губ. 318
Кам’янка, с. Донецької губ. 342, 397, 

412
Кам’янка, с. Житомирської приміської 

зони 506
Кам’янка, с. Кам’янського р-ну Дніпро-

петровського окр. 154, 159, 200, 213, 
222, 231, 252

Кам’янка, с. Маріупольського пов. 430
Кам’янка, с. Мелітопольського 
 пов. Таврійської губ. 164, 278

Кам’янка, с. Ново-Миргородської
 вол. Єлисаветградського 
 пов. Херсонської губ. 531
Кам’янка, с. Новомосковського пов. 
 Катеринославської губ. 143, 
 159, 231, 232
Кам’янка, с. старобільського пов. 
 Харківської губ. 325
Кам’янка, с. Хмелівської вол. Єлисавет-

градського пов. Херсонської 
 губ. 531
Кам’янка, сл. 350
Кам’яно-Костовата, с. 542
Кам’яно-лисичанське, с. 294
Кам’янська, вол. Новомосковського
 пов. Катеринославської губ. 233
Кам’янська, вол. старобільського пов. 

Донецької губ. 572, 573, 575, 583
Кам’янське, м. 166, 175–177, 205, 207, 

211, 212, 215, 220, 230, 231, 257, 258, 
265, 273, 274

Кам’янське, с. Донецької губ. 334, 338
Кам’янське, с. Катеринославської губ. 

142, 156, 157
Кам’янське, с-ще 157, 158
Кам’янський, р-н 245, 253, 263
Кам’янський, р-н старобільського 
 окр. 568
Камбари, с. 110
Кандибине, с. 598
Кантемирівка, с. 706
Капинське, с. 474
Капустинці, с. 653
Карань, с. 968
Карань, ст. 448, 487
Карасан, с-ще 98
Карасубазар, м. 88, 89, 93, 94, 97, 100, 

106, 109
Карачівка, с. 881
Карвинівка, с. 520
Карла лібкнехта, с. 331, 364
Карла Маркса, с-ще 184, 199, 211, 232, 

236, 257
Карлівка, м. 652, 746, 764, 766, 768, 773, 

777, 778, 801, 802, 828
Карлівка, с. Артемівського окр. 390
Карлівка, с. полтавського окр. 665, 

734, 736, 740
Карлівський, р-н 748
Карло-Марксівський, р-н 187, 191, 226, 

228, 229, 233, 234, 236, 237, 257, 280
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Китайгород, с. Брацлавського пов. 124
Китайгород, с. Катеринославського окр. 
Китайгород, с. Кобеляцького пов. пол-

тавської губ. 145, 263
Китайгород, с. Ушицького пов. поділь-

ської губ.
Китайгородка, с. 160
Китайгородська, вол. 673
Кишенці, с. 668, 792, 812, 820
Киянка, с. Новоград-Волинського р-ну 

Волинської губ. 511
Киянка, с. словечанського р-ну Корос-

тенського окр. 497
Кізомис, с. 957
Кілія, м. 883
Кіндратівка, с. 227, 228
Кінські Роздори, с. 488
Кінсько-Роздорська, вол. 437
Кіров, м. 644
Кіровоградська, обл. 529
Кларівка, с. 952 
Климівка, с. 838
Клинове, с. 317, 356, 398
Клишки, с. 844
Клітинці, с. 124
Клюсівка, с. 754, 783
Клюсово-зачепилівка, с. 653, 697
Книшівка, с. 668
Кнути, с. 849
Княжа, с. 497
Княжевичи, ст. 105 
Княжичі, с. 843
Князеве, с. 147
Князе-Григорівка, с. 952
Кобеляки, м. 26, 650, 652, 654–660, 

664–667, 669, 671–674, 679, 688, 689, 
699–701, 720, 726–728, 734, 735, 738, 
741, 754–757, 771–774, 778, 779, 783, 
785, 788, 789, 803, 808, 814

Кобеляцький, пов. 252, 263, 264, 672, 
675, 680, 688, 774, 775, 783, 785, 788, 
808

Кобзарівка, с. 947
Кобзівка, с. 691, 701
Ков’яги, с. 934
Ковалівка, с. зіньківського пов. полтав-

ської губ. 693
Ковалівка, с. Ковалівського р-ну 
 полтавської губ. 718, 720–724, 726, 

747, 809

Карлсруе, с. 600
Карнаухівка, с. 150, 155, 161, 231
Карпилівка, с. 508
Карповичі, с. 845
Катериненталь, с. 592, 593, 606, 611
Катеринівка, с. 403, 422
Катеринівка, сл. 319
Катеринослав (Дніпропетровськ), м. 

134–146, 148–151, 153–159, 161–
169, 173–182, 184–187, 190–195, 202, 
204–206, 208, 210–212, 214, 216, 217, 
221, 225, 226, 228, 229, 237, 243, 245, 
250, 257, 259–262, 264, 265, 267–273, 
276, 278, 279, 318, 320, 431

Катеринославська, губ. 47, 135, 137, 
140–144, 150, 160, 165, 167, 170, 
172–174, 176, 184, 187, 188, 192, 195, 
196, 198, 201, 210, 229, 234, 235, 240, 
243, 245, 252, 270, 271, 274, 276, 278, 
318

Катеринославське, нам. 137, 138, 163, 
164, 278

Катеринославський, окр. 179, 198, 199, 
226, 229, 233, 235, 239, 244, 251

Катеринославський, пов. 160, 166, 175, 
181, 183, 214, 230, 233, 269

Катеринославський, р-н 188
Каттакурган, м. 947, 948
Каховка, м. 955
Каховка, с. 955, 958   
Качкарівка, с. 955, 956
Кегичівка, с. 694, 704, 716, 718, 719, 724, 

726, 737, 739, 740, 751, 775, 817
Кегичівка, ст. 816
Келлерово, с. 457 
Керменчик, с. 953
Керч, м. 87–89, 93, 95, 96, 100, 102–106, 

108, 109, 111, 114
Керченський, р-н 117
Кетрисанівка, с. 544
Київ, м. 9, 17, 18, 22, 38, 47, 73, 82, 189, 

333, 340, 528
Київська, губ. 79
Київське, воєв. 79, 80, 83
Київське, нам. 84
Київський, пов. 83
Кириківка, с. 885, 901
Кирилівка, с. 701, 715, 727
Кирило-Ганнівка, с. 653, 693, 716, 801
Кисляківка, с. 601, 606
Китай, с-ще 110
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Ковалівка, с. Одеського пов. Одеської 
губ. 599

Ковалівка, с. полтавського пов. пол-
тавської губ. 712

Ковалівська, вол. 598
Кованка, с. 511
Кованьківка, с. 712
Ковель, м. 613
Ковжижа, с. 711
Ковжине, с. 713
Ковзавка, с. 843
Ковно, м. 883
Кодаки, с. 237
Кодня, м. 504
Кожухівка, с. 508, 510
Козелець, м. 
Козельщина, с. 679, 825
Козло-Ольшана, с. 668
Козятин, с. 517, 518
Койдаки, с. 168, 179
Коктебель, с-ще 108
Кокшарове, с. 139
Колай, с-ще 108
Колайський, р-н 121, 122
Колодяжне, с. 520
Колодянка, с. 497
Коломак, с. 885, 897, 898, 901, 934
Колядівка, с. 325, 345, 350
Колядівська, вол. 577, 578
Ком’янське, с. 153
Комар, с. 292
Комишеваха, с. Бахмутського пов.
 Катеринославської губ. 323, 356
Комишеваха, с. Ізюмського 
 пов. Харківської губ.
Комишеваха, с. попаснянського 
 р-ну Артемівського окр. 382, 413
Комиші, с. 659
Комишня, с. 801
Комишувата, с. 892
Компаніївка, с. 531, 544, 549, 550, 553
Кондратівка, кол. 345, 351
Коновалівка, с. 708
Кононівна, с. 751
Конотоп, м. 846, 847, 850
Конькове, с. 452
Конятин, с. 849
Копані, с. 523
Кордонівка, с. 520
Кореїз, с-ще 117

Коренецьке, с. 849
Корениха, с. 599
Користівка, с. 792
Коробинівка, с. 144
Коробчине, с. 540
Коровинці, с. 496, 509
Королівський, хут. 607 
Коростенський, окр. 504, 516
Коростенський, пов. 495
Коростень, м. 495, 500–503, 507–510, 

521
Коростишів, м. 501, 502, 505, 515
Коростишівський, р-н 515
Корсунка, с. 954
Корсунь, с. 327, 332, 345
Корсунь-садки, с. 345, 410
Корчине, с. 599
Косівщина, с. 866
Костирка, с. 957
Костичі, с. 599
Костобобер, с. 844
Костовате, с. 543
Костогризове, с. 956
Костомарівка, с. 957
Костянтинівка, м. 300, 350, 353, 380, 

381, 402, 405–410, 423, 424, 426
Костянтинівка, с. Артемівського окр. 

351, 363, 373, 375, 381, 383, 385, 390, 
391, 393, 395–397, 417

Костянтинівка, с. Бахмутського пов. 
Донецької губ. 334, 337, 338, 366

Костянтинівка, с. Бердянського 
 пов. 432
Костянтинівка, с. Богодухівського пов. 

Харківської губ. 735, 879, 881, 898
Костянтинівка, с. Вознесенського пов. 

Одеської губ. 601
Костянтинівка, с. Дніпровського пов. 

Таврійської губ. 951
Костянтинівка, с. Єлисаветградського 

пов. Херсонської губ. 614
Костянтинівка, с. зміївського р-ну Хар-

ківського окр. 906
Костянтинівка, с. знам’янського р-ну 

Єлисаветградського окр. 548, 553
Костянтинівка, с. Костянтинівського 
 р-ну Донецької губ. 357, 391, 413
Костянтинівка, с. Олександрійського 

пов. Херсонської губ. 530
Костянтинівка, с. Роменського пов. 

полтав. губ. 660
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Костянтинівка, с. Херсонського 
 пов. Миколаївської губ. 602
Костянтинівка, с. Херсонського 
 пов. Херсонської губ. 592
Костянтинівка, ст. 162, 320, 345, 350
Костянтинівка, с-ще 322
Костянтинівський, р-н 365
Костянтиноград, м. 149–151, 649–652, 

654–659, 664, 665, 667, 669, 671–675, 
678, 679, 687, 688, 690, 734, 744, 745, 
761, 765, 771–773, 778, 785, 789, 802, 
808, 824

Костянтиноградський, пов. 230, 662, 
663, 672, 675, 688, 765

Котельва, с. 695, 718, 736, 737, 739, 740, 
754, 756, 771, 801, 815

Котельня, с. 519
Котенки, с. 843
Котлярово-Шевченкове, с. 606
Котовка, с. 155, 160, 201, 228, 229
Котовський, р-н 227, 255
Котюржинці, с. 519
Коханівка, с. Кегичівського р-ну Черво-

ноградського окр. полтавської губ. 
705

Коханівка, с. Хорошівської вол.  павло-
градського пов. Катеринославської 
губ. 146

Кохнівка, с. 792
Кочерги, с. 843
Кочеріжки, с. 147, 149
Кочеток, с. 891
Кочубеївка, с. 952
Кошкалди, хут. 749
Кошманівка, с. 693, 709, 751
Краївщина, с. 510
Краків, м. 86, 525, 589, 872
Краматорськ, м. 353, 363, 369, 373, 374, 

379, 388, 406, 407, 410, 416, 426
Краматорськ, с. 356, 363
Краматорськ, ст. 320, 334, 338, 391
Красилівка, с. 511
Красненьке, с. 124, 951, 955
Красний Кут, с. 226
Красний луч, м. 355, 556
Краснівка, с. Маріупольського
 пов. Донецької губ. 448, 473
Краснівка, с. Херсонського окр. 953
Красногірка, с. 707, 727
Красногорівка, м. 289

Красногорівка, хут. 295
Красногорськ, с. 392, 412
Красноград, м. 698, 919
Краснодар, м. 341, 394
Краснокутськ, м. 735, 880
Красно-павлівка, с. 148, 885
Краснопілля, с. 862
Краснопілля, с. Єлисаветградського пов.

 Херсонської губ. 532
Краснопілля, с. Катеринославського пов. 

і губ. 137, 143
Краснопілля, с. Харківської губ. 886, 

894
Краснопілля, ст. 855, 864, 865
Краснопіль, с. 519
Красносілка, с. 511
Крашевице, ст. 614
Крем’янець, м. 16, 491, 874
Крем’янецький, пов. 75
Кременчук, м. 138, 148, 277, 649, 656, 

661, 669, 676–680, 682–689, 779–782, 
789–799, 805, 806, 810–813, 818, 824, 
830, 832, 938

Кременчуцький, пов. 201, 684, 812
Кремінна, ст. 356, 395
Кремінне, с. 411
Крендичівка, м. 416
 Крестівка, с. 431, 467, 489
Крива Коса, с. 451
Крива лука, с. 401
Кривий Ріг, м. 195, 213, 216, 242, 266, 

269, 275, 276, 279, 950
Кривоносівка, с. 844
Кривоносівка, с. Єлисаветградського 

пов. Херсонської губ. 533
Криво-пустош, с. 542
Криворіжжя, с. 331
Криворізьке, с. 420
Криворізький, окр. 279
Криворізький, пов. 165
Криворізький, р-н 166, 258
Кризька, вол. 572, 575
Крим 83, 87, 89, 763, 969–971, 978, 979
Кримська АРсР 966, 980
Кримська, обл. 6
Кримське, с. 342, 349
Криндичівка, с. 376, 401, 407, 409
Криндичівка, ст. 554, 556
Криничанський, р-н 249, 258, 259
Кринички, с. 175, 181, 199, 200, 218 
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Криски, с. 844
Криштопівка, с. 144
Кропивинці, с. 869
Кропивня, с. 496
Крошня, с. 506
Крута Балка, с. 712
Крутий Берег, с. 653, 712
Крутоярівка, с. 704
Крюків, м. 193, 681, 685, 686, 688, 781, 

790, 793, 796
Крюкове, с. 74
Ксаверів, с. 509
Ксенівка, с. 423
Кудрявка, с. 318
Кудрявка, ст. 351
Куземине, с. 694, 801
Куземівка, с. 891, 900
Кузьминівка, с. 399
Куковичі, с. 848
Кулибівка, с. 183
Куликівка, с. 692
Куп’єваха, с. 892
Куп’янськ, м. 12, 485, 880, 884, 886, 892, 

897, 918, 927, 929–931, 947, 948
Куп’янський, пов. 661, 884, 946
Купеч, с. 509
Курахівка, с. 297
Курган, с. 840
Курман, с-ще 106, 107
Куртівка, с. 397, 421
Курячівська, вол. 571, 587
Кустолове перше, хут. 712
Кустолове, с. 697, 751
Кухарі, с. 493
Куцеволівка, с. 157, 244, 553
Куцуруб, с. 605, 606
Кучерівка, с. 842
Кучук-Узєнь, с-ще 117

Лави, с. 848
лазірки, с. 777, 801
лазьки, с. 668
ландау, с. 592, 593
ландауська, вол. 598
ларинівка, с. 843
леб’яже, с. 691
лебедин, м. 840, 852, 856, 861, 863, 876, 

880, 886, 892, 918
лебединський, пов. 840, 855, 857, 864, 

867

лебединський, р-н 865
левків, с. 497, 498, 506
левшине-Володимирівка, с. 530
лелюхівка, с. 668
ленінськ, с-ще 110
леньків, с. 844
леово, м. 614
леонівка, с. 511
лепетиха, с.
летичівський, пов. 76, 127, 128, 130, 

132
лехнів, с. 964
лиман, с. Бахмутського пов. Донецької 

губ. 358, 383
лиман, с. зміївського пов. 

Харківської губ. 881
лиман, с. лиманського р-ну Артемів-

ського окр. 366, 375, 376, 398, 402, 
408, 422, 428

лиман, с. слов’янського пов. 360
лиман, ст. 371, 375
лиманське, с. 232
линовиця, с. 690, 806
лип’янка, хут. 707
липовецький, пов. 79, 124, 125, 131
липці, с. 932, 945
лиса Гора, с. 635
лисичанськ, м. 324, 331, 333, 337, 341–

343, 348, 354, 356–358, 360, 363, 365, 
367–370, 374, 376, 387–389, 391–394, 
397, 398, 402, 403, 406–409, 411, 416, 
420, 426

лисичанськ, с. 324, 329, 362, 364, 371, 
407

лисичанськ, с-ще 398
лисичанський, р-н 368, 369, 389
лисівка, с. 760
лисіївка, с. Вінницького пов. 124
лисіївка, с. липовецького пов. 124
лиски, с. 848
лисконоги, с. 844
лисогір’я, с. 166
листвин, с. 514
литвинівка, с. 147, 180
литвинівка, сл. 344, 350
литвиновичі, с. 842
лиха, ст. 388, 399
лихачівка, с. 818
лихівка, с. 170, 211, 251, 266, 791
лихівський, р-н 188, 239, 246, 247, 249, 

253
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личкове, с. 691
лівобережна Україна 852 
лісняки, с. 814
літинський, пов. 78, 131, 132
літинський, р-н 132
лобача, хут. 629
лодзь, м. 872, 873
лозниця, с. 508
лозно-Олександрівський, р-н 569
лозова, м. 173, 216, 221, 264, 904, 906, 

924, 933
лозова, с. Катеринославської губ. 177, 

185
лозова, с. Харківського окр. 902, 934
лозова, ст. 188, 205, 213, 267, 268
лозовате, с. 401
лозоватка, с. 543
лозово-павлівка, с. 413, 555
локня, с. 838
ломжа, м. 164, 278
ломівка, с. Єлисавето-Кам’янського 
 р-ну Дніпропетровського окр. 223
ломівка, с. Карло-Марксівського 
 р-ну 192
лосівка, с. 838
лоска, с. 844
лохвиця, м. 677, 682–684, 687, 734, 771, 

775, 777, 779, 783, 789, 816
лоцмано-Кам’янка, с. 143, 154, 158, 161, 

181, 200, 214, 235, 236, 246
лоцмано-Кам’янський, р-н 253
лошкарівка, с. 155
лошкарівка, ст. 209
луб’янка, с. 146, 601
лубенський, пов. 684
лубни, м. 649, 682, 687, 783, 833, 903
луганськ, м. 216, 284, 285, 310, 326, 328, 

334, 337, 343, 344, 350, 411, 414, 415, 
421, 555–558

луганське, с. 144, 320
луганський, пов. 348
лугини, м. 493, 510, 512
лука, с. 838
лукаші, с. 677
лупареве, с. 594
лутище, с. 735
луцький, пов. 81
лучки, с. 668
львів, м. 17, 86, 525, 589, 872
львівська, обл. 25, 589

львове, кол. 955
любар, м. 496, 499, 500
любашівський, р-н 642, 647
любимівка, с. Карло-Марксівського 

р-ну Дніпропетровського окр. 142, 
160, 183, 213, 222, 229

любимівка, с. полтавської губ. 671, 
708

любимівка, с. солонянського р-ну 
Катеринославського окр. 223

любимівка, с. Таврійської губ. 951
любимівська, вол. 234, 236
любимо-павлівка, с. 957
любомирка, с. 551
люботин, с. 876, 880, 892, 902, 937
люджа, с. 838
люксембург, с. 442, 443, 490
люстдорф, с. 630, 639
лютенські Будища, с. 693, 801
лютівка, с. 880, 892
лянцкорунь, м. 125
ляхівка, с. 239
ляхівці, с. 507
ляшки, с. 751
ляшківка, с. 272

Маврине, с. 258
Магдалинівка, с. 142, 175, 180, 181, 199, 

230, 269
Магдалинівська, вол. 201
Магдалинівський, р-н 254, 255
Магедово, ст.  275
Мазанка, с-ще 93
Майстрів, с. 496
Макариха, с. 548
Макарів Яр, с. 154
Македонівка, с. Маріупольського р-ну 

Донецької обл. 474, 481
Македонівка, с. сартанського 
 р-ну Донецької обл. 481
Макіївка, м. 286, 291, 295, 300, 302, 303, 

309, 311, 314, 316, 360
Макіївський, р-н 287–289, 294, 295, 297, 

308, 309, 378
Максимівка, с. 607
Макухівка, с. 807
Мала Виска, м. 547
Мала Виска, с. 540, 550, 551, 644
Мала Ворожба, с. 880
Мала Каховка, с. 952
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Мала ладижена, с. 709
Мала перещепина, с. 694, 719, 725, 

739, 741, 756, 777–779, 801
Мала Рудка, с. 703, 715
Мала сейдеменуха, с. 950, 953
Малин, м. 508, 510, 512, 516
Малинівка, с. 906
Маловиськівська, вол. 530
Мало-Михайлівка, с. 177
Мало-Олександрівка, с. 176
Мало-Янисоль, с. 438, 469
Мангуський, р-н 436, 457, 470
Мангуш, с. 440, 442, 443, 451, 455, 457, 

460, 466, 474, 475, 480–482, 484
Манжелія, с. 790
Мануйлівка, с. Дніпропетровського окр. 

140, 152, 178, 183, 199, 200, 221, 223, 
234

Мануйлівка, с. полтавського окр. 662, 
709, 772

Мар’ївка, с. 863
Мар’ївка, с. Алмазно-Мар’ївського р-ну 

557
Мар’ївка, с. Бахмутського пов. Донець-

кої губ. 332, 355, 364, 425
Мар’ївка, с. Єлисаветградського 
 пов. Херсонської губ. 531
Мар’ївка, с. Мануйлівського р-ну Кате-

ринославської губ. 223
Мар’ївка, с. Новомосковського пов. Ка-

теринославської губ. 183
Мар’ївка, с. попаснянського р-ну Арте-

мівського окр. 364
Мар’ївка, с. попельнастівського 
 р-ну Кременчуцького окр. 277
Мар’ївка, с. Рунівщинського р-ну пол-

тавської губ. 716
Мар’ївка, хут. 557
Мар’їво-Васильці, с. 710
Мар’їн Буг, с. 534
Мар’їнка, с. Мар’їнського р-ну сталін-

ського окр. 285, 288, 290, 291, 296, 
347

Мар’їнка, с. Юзівського окр. Донецької 
губ. 347

Мар’їнка, с-ще 347
Мар’їнський, р-н 301
Мар’янівка, с. Донецького окр.
Мар’янівка, с. Маріупольського 
 окр. 448

Мар’янівка, с. Миколаївського окр. 610
Мардарівка, с. 629
Маринівка, кол. 295
Маріуполь, м. 154, 162, 206, 326, 357, 

364, 373, 397, 415, 421, 428–438, 440, 
442–455, 457–472, 475–485, 487–489, 
614

Маріуполь, ст. 434, 450
Маріупольський, окр. 436, 438, 444, 452, 

458, 471, 473, 477, 480, 487, 488
Маріупольський, пов. 430, 432, 436, 439, 

441, 442, 444, 452, 473, 482, 485, 488
Маріупольський, р-н 306
Марківка, с. 840
Марківська, вол. 566, 570, 584
Марківський, р-н 567, 572, 573, 580, 

586
Мартинівка, с. 838
Мартинівка, с. полтавського пов. пол-

тавської губ. 830
Марто-Іванівка, с. 547
Марушівка, с. 497
Мархлевськ, м. 504, 514, 515
Марчихина Буда, с. 843
Маслениківка, с. 539
Матвіївка, с. 850
Матеве, с. 843
Махнівський, пов. 79
Махнівщина, с. 779
Мачухи, с. 654, 696, 704, 721–725, 727, 

798, 803
Машівка, с. 652, 693, 697, 708, 718, 719, 

723–726, 737, 739, 752, 762, 764
Машкове, с. 844
Мащенки, хут. 749
Маячка, с. 695, 785
Медведівка, с. Вінницького пов. 124
Медведівка, с. літинського пов. 124
Медведівка, с. Чигиринського пов. Кре-

менчуцької губ. 784
Межиріч, с. 165, 183, 279
Межівська, вол. 166
Межівський, р-н 188, 236, 246–249, 260, 

264
Межова, с. 200
Межова, ст. 221
Мезенівка, с. 839, 866
Мезин, с. 844
Мелекине, с. 488, 490
Мелітополь, м. 90, 119, 163, 164, 190, 
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Микольське, с. Катеринославського 
 пов. і губ. 160, 188
Микольське, с. Маріупольського пов. 
Донецької губ. 464, 489
Микольське, с. Херсонського 
 р-ну Херсонського окр. 951, 952, 957
Милове, с. 954
Милорадове, с. 701, 752, 769, 806
Мильці, с. 668, 702
Минківка, с. 894
Миргород, м. 676, 677, 680–686, 699, 

773, 776, 783, 789, 801
Миргородський пов. 784
Мирова, с. 154
Миролюбівка, с. Ганнинської вол. Єли-

саветградського пов. 542
Миролюбівка, с. Харківського окр. 940
Миропілля, с. 838
Миропіль, м. 496, 499, 508, 520
Миропіль, с. 513, 520
Миропільський, р-н 865
Мис Доброї Надії, с. 184
Митрофанівка, с. 543
Митченки, с. 849
Михайлівка, с. Алчевського пов. 418
Михайлівка, с. Єлисаветградського пов. 

Миколаївської губ. 543
Михайлівка, с. Ізюмського пов. Хар-

ківської губ. 324
Михайлівка, с. Катеринославського пов. 

і губ. 148
Михайлівка, с. павлоградського пов. 

Катеринославської губ. 146, 148
Михайлівка, с. полтавської губ. 706
Михайлівка, с. синельниківського р-ну 

Дніпропетровського окр. 193
Михайлівка, с. Херсонського пов. 

Херсонської губ. 596, 952
Михайлівка, с. Червоноградського пов. 

полтавської губ. 653, 693, 752
Михайлівська Козлівщина, с. 711
Михайло-Жуківка, с. 542
Михальчеве, с. 548
Михальчина слобода, с. 844
Михнівка, с. 769
Мишурин Ріг, с. 156, 184, 246
Міднівський, р-н 236
Міловська, вол. 574
Міловський, р-н 561, 563–568, 571, 575, 

578, 580, 582, 583, 585

213, 237, 241, 265–267, 276, 278, 523, 
524

Мелітопольський, окр. 276
Мелітопольський, пов. 164
Мелітопольський, р-н 258
Меловське, с. 338
Мельниця, м. 494
Мена, м. 848
Мерефа, м. 886, 902
Мерефа, с. 878, 880, 892, 919, 937
Меркурове, с. 701
Мерчик, с. 920
Мефедівка, с. 844
Мизкове, ст. 208
Микитівка, с. 357, 364, 368, 371, 372, 

375, 382, 388, 404, 408, 414, 427
Микитівка, ст. 368, 369, 385, 387, 388, 

413, 420
Микитівка, с-ще 417, 418, 420
Микільське, с. 542, 694, 751
Миколаїв, м. 592–598, 600–605, 607–

611, 615–617, 626, 628, 629, 632, 637, 
639, 643, 645, 950, 951

Миколаївка, с. Артемівського окр. 366, 
367, 385

Миколаївка, с. Бердянського пов. 429
Миколаївка, с. Верхньодніпровського 
 р-ну Катеринославської губ. 227
Миколаївка, с. Донецької губ. 331
Миколаївка, с. залізнянського р-ну 408,
 427
Миколаївка, с. Катеринославського пов. 

і губ. 148
Миколаївка, с. Комишеваського р-ну
Миколаївка, с. любашівського р-ну 638
Миколаївка, с. Новомосковського р-ну 

Дніпропетровського окр. 183, 249
Миколаївка, с. павлоградського пов. 
 Катеринославської губ. 146, 148, 149
Миколаївка, с. Романківської вол. Кате-

ринославського пов. і губ. 231
Миколаївка, с. Таганрозького пов. До-

нецької губ. 329
Миколаївка-Куп’єваха, с. 143
Миколаївська, вол. Балтського пов. 634
Миколаївська, вол. Катеринославської 

губ. 189
Миколаївська, обл. 590
Миколаївський, окр. 598
Микольське, с. Братського р-ну Єлиса-

ветградського окр.
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Немирівка, с. 508
Немишля, с. 928
Нескучне, с. 292
Несолонь, с. 497
Несухоїжі, м. 494
Нетесівка, с. 263
Нехвороща, с. 277, 652, 667, 695, 726, 

737, 738, 741, 768, 801
Нехворощанський, р-н 246
Нечаївка, с. 531, 548, 550
Нечаївська, вол. 529
Нечаяне, с. 594, 601, 602, 604, 605
Нечипорівка, с. 677
Нижнє, с. 136, 323
Нижні Млини, с. 703, 714, 758, 759
Нижній Бишкин, с. 946
Нижньодніпровськ, м. 154, 155, 207, 

260, 262, 271 
Нижньодніпровськ, с-ще 166
Нижня Кринка, с. 293
Нижня сироватка, с. 892
Нижнянське, с. 332
Низи, с. 840, 866
Ниркове, с. 325, 349
Ніжин, м. 965
Ніжинський, п. 82
Нікополь, м. 146, 168, 169, 173, 193, 238, 

261, 265, 271, 326
Нікополь, с. 940
Нікопольська, вол. 269
Німеччина 15, 16, 38, 39, 40, 74, 134, 

591, 612, 661, 872
Нова Баварія, с. 880, 941
Нова Водолага, с. 876, 881, 886, 892, 

897, 902, 933, 934
Нова Гребля, с. 124
Нова Дмитрівка, с. 706
Нова збур’ївка, с. 957
Нова Карань, с. 440, 451
Нова Комишня, с. 694
Нова Костогризівка, с. 951
Нова Одеса, с. 598, 600
Нова Олександрівка, с. 951, 953
Нова прага, м. 532, 541, 546, 549 
Нова прага, с. 146, 781
Нова Русь, с. 147
Нова Рябина, с. 892, 901
Нова Ушиця, м. 126
Нова-Каракуба, с. 450, 477
Новаки, с. 516

Міньківка, с. 329, 398
Міняйлівка, с. 703, 716
Міняйлово-Новоселівка, с. 785
Міські Млини, с. 713, 716
Мішково-погорілівка, с. 606
Могилів, с. 143, 190, 252, 263
Могилів-подільський, окр. 128, 132
Могилів-подільський, пов. 124
Могильня, с. 516
Можари, с. 514
Мойсіївка, с. 964
Мокрий Тагамлик, с. 709, 714, 726
Мола-Елі, с. 110
Молдавія 64
Молдовська, авт. респ. 13
Молодиківщина, с. 749
Молодиківщина, хут. 715
Молочанськ, с. 157, 240
Мондржієв, пос. 614
Москва, м. 15, 22, 89, 340, 394, 533, 628
Моспине, с. 289
Мостівська, вол. 565, 574, 583, 584
Мостівський, р-н 560, 563, 574, 580, 

583, 586
Мостове, с. 598
Мошниця, с. 509
Мошорине, с. 532
Муратівка, сл. 326
Муратівська, вол. 584
Мурафа, м. 925
Мурафа, с. 883
Мушкетове, ст. 286, 289, 300
Мушкетове, с-ще 319
Мюнхен, с. 606

Надбузький, пов. 77
Наддніпрянський, пов. 80
Надслуцький, пов. 75
Найман, с.
Наталинка, с. 690
Наталівка, с. 952
Натягайлівка, хут. 711 
Незабудине, с. 227
Незабудине, ст. 209
Нейзац, с-ще
Некрасове, с. 842
Некременне, с. 323
Нельгівка, с. 448, 486
Нельгівка, ст. 486
Немильня, с. 497
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Ново-Григорівка, с. петропавлівської 
вол. павлоградського пов. Катери-
нославської губ. 172

Ново-Григорівка, с. Юр’ївського
 р-ну павлоградського пов. Катери-

нославської губ. 228
Новодворівка, с. 438
Ново-Дмитрівка, с. 753, 940
Ново-Економічне, с. 329, 358, 374, 379
Ново-Єлисаветівка, с. 952
Ново-Жадове, с. 843
Ново-зелена, с. 497
Новозибківський, пов. 845
Ново-Іванівка, с. Арбузинської вол. Вар-

варівського пов. 602
Ново-Іванівка, с. павлоградського пов. 

Катеринославської губ. 171
Ново-Іванівка, с. Харківського окр. 876, 

889
Ново-Катеринівка, с. 953
Ново-Керменчик, с. 430
Ново-Кочубеївка, с. 705
Ново-Миколаївка, с. Олександрійського 

пов. Херсонської губ. 535
Ново-Миколаївка, с. полтавського пов. 

полтавської губ. 710
Ново-Миргород, м. 163, 164, 278, 540, 

549, 551, 615
Ново-Миргородська, вол. 531
Новомосковськ, м. 136, 141, 145, 149–

157, 162, 165–167, 172–174, 178–180, 
182, 184–187, 190–192, 195, 196, 198, 
201, 207, 208, 213, 217–219, 238, 239, 
250–252, 259, 265, 266, 273

Новомосковськ, ст. 205, 209, 226
Новомосковський, пов. 141, 148, 152, 

159, 173, 181, 187, 222–224, 226, 228, 
230, 231, 233–235, 238, 245, 252, 261, 
271

Новомосковський, р-н 173, 183, 184, 
188, 239, 246, 247, 249, 250, 252, 253

Ново-Олександрівка, с. Братського р-ну 
Єлисаветградського окр. 543

Ново-Олександрівка, с. Верхньодніпро-
вського р-ну Катеринославського 
окр. 227

Ново-Олександрівка, с. Миколаївського 
окр. 605

Ново-Олександрівка, с. Херсонського 
пов. Миколаївської губ. 952

Новгород, с. 443
Новгородка, м. 533
Новгородка, с. 539
Новгород-сіверський, м. 843, 846
Новгород-сіверський, окр. 845
Новгород-сіверський, пов. 842
Нове Бихове, с. 830
Новий Богатир, с. 292
Новий Буг, м-ко 594, 602, 603, 950
Новий Буг, с. 600, 605, 606, 610, 611
Новий Бурлук, с. 881, 883, 892
Новий Орлик, с. 801
Новий Тагамлик, с. 694
Нові Вороб’ї, с. 508
Нові Дудчани, с. 953
Нові Койдаки, с. 143
Нові Млини, с. 849
Нові санджари, с. 692, 696, 698, 715, 

718, 721, 722, 724, 725, 738, 741, 752, 
758, 763, 771, 776, 779, 814

Ново-Айдарська, вол. 574, 577, 578
Ново-Айдарський, р-н 576, 578, 584, 

585
Ново-Андріївка (Шлесера), хут. 601
Ново-Архангельський, р-н 646
Ново-Астраханська, вол. 583
Ново-Астраханський, р-н 562, 582, 583
Ново-Білянська, вол. 578
Новоборівська, вол. 574
Ново-Борове, с. 325, 349
Новобузький, р-н 597
Ново-Василівка, с. 429
Ново-Василівська, вол. 438
Ново-Василівське, с. 456
Ново-Вишенськ, м. 332
Ново-Володимирівка, с. 543
Ново-Воронцовка, с. 954
Ново-Георгіївка, с. 214
Ново-Георгіївка, ст. 212
Ново-Георгіївськ, м. 780, 791, 795, 796
Ново-Гнатівка, с. 465
Новоград-Волинський, м. 492, 494, 495, 

499–502, 503
Новоград-Волинський, р-н 505
Ново-Григорівка, с. Вознесенського р-ну 

Миколаївського окр. Одеської губ. 
602

Ново-Григорівка, с. Машівського р-ну 
полтавського окр. 707

Ново-Григорівка, с. петрівської вол. 
Миколаївського пов. 604
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Ново-Тимофіївка, с. 952
Ново-Троїцька, вол. 189, 239
Ново-Троїцьке, с. Бердянського 
 пов. Катеринославської губ. 441, 

465, 480, 486
Ново-Троїцьке, с. павлоградського пов. 

Катеринославської губ. 170
Ново-Троїцький, р-н Дніпропетровсь-

кого окр. 260
Ново-Троїцький, р-н Мелітопольського 

окр. 260
Ново-Тягинка, с. 957
Ново-Українка, м. 531, 534, 544, 546, 

547, 551, 553
Ново-Українка, с. 625, 635
Ново-Ушицький, пов. 130
Ново-Чайкіно, с-ще
Новочеркаськ, м. 419
Ногайськ, м. 163, 265, 437, 483–486
Ногайський, р-н 484
Нью-Йорк, кол. 364, 389
Нью-Йорк, с. 370, 372, 395, 424

обазівка, с. 696, 703
Обідо-Василівка, с. 949–951, 955
Обліпки, с. 493, 505
Обложки, с. 842, 846
Обухівка, с. 159, 184, 220
Овідіополь, м. 615, 620
Овруцький, пов. 495
Овруч, м.  500, 516
Овсяники, с. 124
Огульці, с. 881, 893
Одеса, м. 9, 17, 39, 41, 142, 597, 612–617, 

619, 622, 625–643, 645, 646
Одеська, обл. 16, 25, 40, 612, 613
Одеський, пов. 615, 633, 638
Одеський, р-н 627
Одинківка, с. 175, 200, 222
Одинківська, вол. 225
Одноробівка, с. 898
Одрадо-Кам’янка, с. 957
Одрадо-Миколаївка, с. 702
Озадівка, с. 517
Озеринівка, с. 543
Озерівка, с. 953
Озерянівка, с. 408, 427
Олевськ, с. 516
Олександринка, с. 312
Олександрівка, кол. 295

Ново-Олексіївка, с. 478, 488
Ново-Очаків, с. 599
Ново-павлівка, с. Краснолуганського 
 р-ну 302
Ново-павлівка, с. павлоградського пов. 

Катеринославської губ. 155, 222, 
227

Ново-павлівка, с. Херсонського 
 пов. Херсонської губ. 950
Ново-парафіївка, с. 704
Ново-петрівка ст. 608
Ново-петрівське, с. 484
Ново-покровка, с. 161
Новопокровська, вол. 233
Ново-полтавка, с. Миколаївського окр.
Ново-полтавка, с. Херсонського пов. 

Херсонської губ. 593
Ново-псков, с. 354
Новорозсошанська, вол. 569, 575, 583
Новоросійськ, м. 135–137
Новоросійська, губ. 162
Ново-Рублівка, с. 828
Ново-світлівка, с. луганського пов. 556
Ново-світлівка, с. слов’яносербського 

пов. Катеринославської губ. 319, 
555

Ново-селидівка, с. 402
Новоселиця-Новомосковськ, с. 139
Новоселівка, с. Авдіївського р-ну 296, 

297, 427
Новоселівка, с. Бахмутського пов. Ка-

теринославської губ. 320, 323
Новоселівка, с. Ізюмського пов. Харків-

ської губ. 323
Новоселівка, с. Маріупольського р-ну 

Донецької обл. 455, 473, 474, 485, 
489

Новоселівка, с. Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. 160, 222

Новоселівка, с. Новоселівського р-ну 
470

Новоселівка, с. петриківського 
 р-ну Дніпропетровського окр. 223
Новоселівка, с. сталінського 
 р-ну Донецької обл. 295, 300
Новоселівський, р-н 469, 470
Ново-сироватка, с. 862, 863
Ново-скадовка, с. 956
Ново-спасівка, с. 469, 475, 484
Ново-спасівський, р-н 436
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Олександро-Грушевськ, м. 344, 356, 
410

Олександро-Дарськ, с. 220
Олександро-Калинівське, с. 421
Олександро-Калинове, с. 403
Олександрополь, кол. 423
Олександрополь, с. 148, 168
Олександрополь, с. 423
Олександро-Шульгине, с. 321
Олексанро-Невськ, с. 470
Олексіївка, с. Валківського пов. Харків-

ської губ. 884
Олексіївка, с. зміївського пов. Харків-

ської губ. 879
Олексіївка, с. Костянтинівського р-ну 

403, 421
Олексіївка, с. Маловисківського р-ну 

Єлисаветградського окр. 542
Олексіївка, с. Народицького р-ну Коро-

стенського окр. 508
Олексіївка, с. Нікопольської вол. Кате-

ринославської губ. 166
Олексіївка, с. Новомосковського 
 пов. Катеринославської губ. 148
Олексіївка, с. Харківської губ. 893, 933 
Олексіївка, с. Чаплинського 
 р-ну  Херсонського окр. 953
Олексіївка, сл. 319
Олексіїво-Орловський, р-н 306, 308, 

310
Олексіївська, вол. 575, 577, 578, 585
Олексопіль, м. 138, 150
Оленівка, ст. 305
Олешки, м. 135, 594, 950, 955, 956
Олешня, с. 838
Оліївка, с. 601
Олтар, с. 844
Ольвіопіль, м. 532, 533, 594 
Ольгівка, с. 951
Ольгопільський, пов. 78, 130, 131
Ольшанка, с. Мархлевського р-ну 515
Ольшанка, с. полтавського пов. полтав-

ської губ. 710
Омськ, м. 428
Онуфріївка, с. Кременчуцького 
 окр. полтавської губ. 781, 790
Онуфріївка, с. Миколаївського 
 пов. Миколаївської губ. 605
Опава (Троппау), м. 9, 17, 18, 74, 75, 

589

Олександрівка, с. 178
Олександрівка, с. Артемівського окр. 

Донецької губ. 358, 376
Олександрівка, с. Бахмутського пов. Ка-

теринославської губ. 324
Олександрівка, с. Божедарівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 271
Олександрівка, с. Вознесенського р-ну 

Миколаївського окр. 608
Олександрівка, с. Карло-Марксівського 

р-ну Дніпропетровського окр. 147, 
175, 229, 231

Олександрівка, с. Магдалинівського р-ну 
Катеринославського окр. 227, 228

Олександрівка, с. павлоградського пов. 
Катеринославської губ. 148, 155, 
223

Олександрівка, с. полтавського пов. 
полтавської губ. 705

Олександрівка, с. солонянського р-ну 
Дніпропетровського окр. 220, 227

Олександрівка, с. Херсонського пов. 
Херсонської губ. 592

Олександрівка, с. Червоноградського 
пов. полтавської губ. 702, 707 

Олександрівка, с. Юзівського 
 пов. Донецької губ. 311
Олександрівка, хут. Костянтиноградсь-

кого пов. полтавської губ. 688
Олександрівка, хут. Рунівщинського р-ну 

полтавського окр. 712
Олександрівськ, м. 151–154, 162, 164, 

278, 432
Олександрівськ, ст. 164, 210
Олександрівська, вол. Маріупольського 

пов. Донецької губ. 432, 435, 473
Олександрівська, вол. павлоградського 

пов. Катеринославської губ. 177
Олександрівська, вол. старобільського 

пов. Донецької губ. 565, 567, 575, 
576, 584, 585

Олександрівський, окр.
Олександрівський, пов. 146, 152, 156
Олександрівський, р-н 436, 563, 580
Олександрійський, окр. 211
Олександрійський, пов. 529, 830
Олександрія, м. 192, 196, 197, 213, 238, 

257, 277, 278, 594, 779–781, 791, 793, 
795, 797, 798, 817, 824, 831, 832

Олександро-Гапсине, с. 548
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павлівка, с. Червоноградського 
 р-ну полтавського окр. 707, 763
павлівка, ст. 306
павлівська, вол. 569
павлівський, р-н 298
павлоград, м. 136, 138–142, 146, 147, 

149–151, 153, 154, 157–159, 162, 
165, 167–170, 172, 175, 179, 180, 182, 
186–192, 196–199, 205, 209, 211, 213, 
215–217, 225–227, 230, 237, 243–245, 
248, 254, 259, 263, 264, 266, 267, 271, 
273, 274, 276, 279, 919

павлоград, ст. 209
павлоградський, окр. 172, 187, 205, 210, 

238
павлоградський, пов. 136, 149, 159, 

166, 169, 170, 172, 174, 188, 192, 222, 
233–235, 239, 245, 246, 255, 269

павлоградський, р-н 172, 215, 249
павлоградські Хутори, с. 170
павло-Григорівка, с. 239, 247
павлопілля, ст. 209
паліївка, с. 843
пам’ятне, с. 957
паненки, хут. 749
пантазіївка, с. 551
пантелеймонівка, ст. 288
пантіко, ст. 205
пантюхінська, вол. 571
панчеве, с. 545
паньківка, с. 139, 241
паньківська, вол. 183, 189
парасковіє-Шляхове, с. 705
парасковіївка, с. 401, 689, 712, 715, 

727, 753, 826
парпурівці, с. 124
парутине, с. 598, 605
пархомівка, с. 898
патрино-Миколаївка, с. 532
пашини, с. 509
пашківці, с. 
педьки, хут. 749 
пелюхівка, с. 770
первозванівка, с. луганського окр. 555
первозванівка, с. полтавського пов.  
      полтавської губ. 692, 697, 698
первомайськ, м. 39, 538, 612, 645
первомайський, окр. 635, 637, 644, 646
первомайський, пов. 646
первухіне, с. 898

Опанасівка, с. 147
Опішня, м. 653, 664, 692, 723, 726, 735, 

738, 741, 752, 754, 756, 758, 772, 775, 
776

Оржиця, с. 803
Оріхів, м. 154, 163, 166
Орлик, м. 668
Орлівка, с. 843
Орлівщина, с. 144, 183, 200, 257, 269
Орлівщина, ст. 209
Орчикове-Чернещина, с. 691
Осинівська, вол. 569, 575, 577, 585
Осинівський, р-н 561, 580
Осипівка, с. Котовського р-ну Катери-

нославського окр. 228
Осипівка, с. полтавського пов. полтав-

ської губ. 710
Основа, с. 958
Остапи, с. 509
Остгейм, с. 441
Остер, м. 
Острожок, м. 125
Острозький, пов. 492
Осьмаки, с. 847
Охоче, с. 342, 349
Охтирка, м. 142, 840, 876, 885, 893, 894,
897, 900, 901, 906, 924, 929, 933, 935, 
940, 943
Охтирський, окр. 841
Охтирський, р-н 852
Очаків, м. 594, 596, 601, 603–608
Очеретинське, ст. 374
Очеретувате, с. 142, 228
Очеретянка, с. 704, 745

П’ятигірський, пов. 79
п’ятихатки, м. 179, 191, 265
п’ятихатки, ст. 209
п’ятки, с. 499
п’ятницьке, с. 881, 893
павлиш, с. 780
павлівка (Шандрівка), с. 147
павлівка, с. Маріупольського пов. Ка-

теринославської губ. 162
павлівка, с. запорізького пов. і губ. 171
павлівка, с. Катеринославського пов. і 

губ. 164, 279
павлівка, с. павлівського р-ну сталін-

ського окр. 285, 299
павлівка, с. павлоградського пов. Кате-

ринославської губ. 146
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петропавлівка, с. Маріупольського пов. 
Донецької губ. 453, 481

петропавлівка, с. Одеського 
 пов. Одеської губ. 607
петропавлівка, с. павлоградського окр. 

Катеринославської губ. 137, 146, 147, 
152, 173, 187, 268, 272

петропавлівка, с. Херсонського пов. 
Миколаївської губ. 952

петропавлівська, вол. 581
петропавлівський, р-н 173, 246–248, 

253
петряківка, с. 139
печеніги, с. 893, 944
печенюги, с. 843
пигарівка, с. 843
пирятин, м. 681, 682, 684, 685, 687, 688, 

776, 789, 798, 812, 964, 965
пирятинський, пов. 688
писарівка, с. 125
письменна, ст. 218
пишненки, с. 716
підгородне, с. Карло-Марксівського р-ну 

Дніпропетровського окр. 142, 222, 
229, 241

підгородне, с. павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. 167

підліснівка, с. 839
підстепне, с. 956
піски, с. Житомирської приміської 
 зони 506
піски, с. Кременчуцького пов. Кремен-

чуцької губ. 782
піски, с. старобільського пов. Харків-

ської губ. 351
піщане, с. Новомосковського р-ну Дні-

пропетровського окр. 173, 175
піщане, с. полтавського пов. полтавсь-

кої губ. 668, 692, 696, 750, 763
піщаний, с. 452
піщаний, с-ще 490
піщанка, с. 148, 191, 690
піщанська, вол. 578
платонівська, вол. 472
плетений Ташлик, с. 550, 644
плоске, с. 653, 691
погребище, с. 518, 519
поди, с. 600
подільська, губ. 17, 77–79, 84, 137, 629, 

630

перевіленське, с. 239
переволочна, м. 753
переїздна, ст. 370, 424
перекоп, м. 143
переліски, с. 126
пересадівка, с. 598, 599
пересічне, с. 899
перехрестове, с. 630
перещепине, с. 151, 152, 156, 184, 187, 

192, 200, 220, 223–225, 238, 242, 244, 
252

перещепине, ст. 208
перещепинський, р-н 188, 224, 246, 253, 

255
переяслав, м. 677, 679, 681, 683, 684, 

686, 774, 776
переяславський, пов. 83
перша Осипівка, с. 705
першотравневе, с. 239
першотравневий, р-н 483, 485, 488
петрашівка, с. 710
петриківка, с. 160, 161, 175, 184, 200, 

217, 228, 251–253, 264, 266, 267, 270
петриківська, вол. 234
петриківський, р-н 236, 248, 251–253
петрівка, с. Варварівського р-ну Мико-

лаївського окр. 602, 604
петрівка, с. Високопільського 
 р-ну Херсонського окр. 953
петрівка, с. Донецької губ. 335
петрівка, с. Миколаївського пов. Мико-

лаївської губ. 599, 605
петрівка, с. Новомосковського пов. Ка-

те ринославської губ. 142
петрівка, с. Одеського пов. 610
петрівка, с. павлоградського пов. Кате-

ринославської губ. 147
петрівка, с. слов’яносербського  пов. 

Катеринославської губ. 155
петрівка, с. Червоноградського пов. 

полтавської губ. 653, 691, 702, 753
петрівське, с. 148
петрівський, хут. 748
петровеньки, с. 333
петровська, вол. 634
петроград, м. 534
петроострів, с. 531, 548
петропавлівка, кол. 312
петропавлівка, с. Велико-Білозерської 

вол. Таврійської губ. 610
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понятівка, с. 952
попасна, с. 319, 330, 333–335, 337, 339, 

348, 354, 356, 358, 359, 362–365, 373, 
390, 393, 396, 399, 413, 426

попасна, ст. 347, 396, 419, 425, 895
попасне, с. 147, 152, 158, 224
попельнастівка, с. 227, 811
попельнастівський, р-н 227, 228, 239
попельне, с. 211, 244
попівка, с. Бердянського пов. 431
попівка, с. Олександрівського пов. Кате-

ринославської губ. 467
попівка, с. Опішнянського р-ну 
полтавської губ. 716
попівка, с. павлоградського пов. Кате-

ринославської губ. 145
попівка, с. пирятинського пов. полтав-

ської губ. 964
попівка, с. Хорольського пов. полтав-

ської губ. 678
попово, ст. 119
порохонь, с. 843
посад-покровське, с. 952
потіївка, с. 512
потоки, с. 790
потриваєве, с. 627
почино-софіївка, с. 142, 157, 180, 183, 

228
почино-софіївська, вол. 233, 234
поярівка, с. 124
прага, м. 40
предтечине, хут. 404, 422
преображенське, с. зміївського пов. 

Харківської губ. 695
преображенське, с. Червоноградського 

пов. полтавської губ. 
привілля, с. 329, 398
привільне, с. привільнянського р-ну 

Миколаївського окр. 602, 608, 610
привільне, с. солонянського р-ну Дні-

пропетровської обл. 220
привільне, с. Херсонського пов. 

Херсонської губ. 950
привольне, ст. 209
прилуки, м. 681–684, 687, 688, 731–733, 

748, 771, 774–776, 778, 786, 789, 806, 
810, 814, 965

прилуцький, п. 82
прилуцький, пов. 687, 688, 965
приморське, с-ще 437
пришиб, с. 952

подільське, воєв. 76, 79
подлецький Хутір, с. 124
подо-Калинівка, с. 958
покалів, с. 508
покотилівка, с. 893
покошичі, с. 845
покровка, с. Бобринецької вол. Єлиса-

ветградського пов. Херсонської губ. 
531

покровка, с. Божедарівського р-ну Кри-
ворізького окр. 271

покровка, с. запорізької губ. 266
покровка, с. Новомиргородської вол. 

Єлисаветградського пов. Херсонсь-
кої губ. 531

покрово-Марія, с. 707
покровське, с. Вознесенського пов. 

Одеської губ. 599
покровське, с. Дніпровського пов. 

Херсонської губ. 957
покровське, с. Єлисаветградського пов. 

Херсонської губ. 531
покровське, с. знам’янського р-ну Єли-

саветградського окр. 549
покровське, с. Катеринославської губ. 

944
покровське, с. Опішнянського р-ну 

полтавської губ. 716
покровське, с. Харківського окр. 945
пологи, с. 264, 448, 486
пологи, ст. 434, 486, 487
полонне, м. 494, 495, 503, 515
полонне, с. 519
полтава, м. 164, 277, 278, 649, 651, 654, 

656–680, 687–690, 697, 698–701, 717, 
719, 720, 722–730, 734–736, 742–749, 
752–774, 777, 778, 782–789, 798–800, 
802–820, 822–832, 919, 938

полтавка, с. 601
полтавська, вол. 598
полтавська, губ. 140, 659, 661, 662, 669, 

673, 675, 680, 685, 689, 690, 700, 798, 
826

полтавська, обл. 649
полтавський, пов. 658, 774, 775, 779, 

788, 800
полугородка, с. 265
полчини, с. 492
польща 15, 40, 83, 589
понорниця, с. 845, 849
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Рижки, с. 849
Рихальськ, с. 513
Рівець, с. 124
Рівне, м. 494
Рівне, м-ко 532, 538, 546
Рівні, с. 705
Різдвянська, вол. 189
Різниківка, с.
Річки, с. 852
Ровба, с. 511
Ровеньки, м. 556, 557
Ровеньки, с. 333, 344, 393, 408
Рогозів, с. 678
Родіонівка, с. 759
Рождественське, с. Кролевецького пов. 

Чернігівської губ. 849
Рождественське, с. павлоградського пов. 

Катеринославської губ. 148, 156
Розанівка, с. 603
Роздільна, ст. 640
Роздори, с. 146
Розенталь, с-ще 87
Розівка, с. 462
Розівка, ст. 451, 452, 480, 487
Розсошинці, с. 667, 702, 735
Рокитне, с. 851
Романів, м. 496, 514
Романів, с. 520
Романівка, с. зіньківського пов. полтав-

ської губ. 706
Романівка, с. Маріупольського пов. Ка-

теринославської губ. 430, 435, 488
Романівська, вол. 283
Романків, с. 152
Романкове, с. 155, 231, 232
Романо-Булгакове, с. 957
Романське, с. 142
Ромашкове, с. 843
Роменський, окр. 869, 871
Роменський, пов. 656, 676, 684, 685, 

787, 814
Ромни, м. 676–678, 680–687, 731, 732, 

734, 771, 774, 777, 778, 782, 787, 789, 
826, 837, 868

Ромодан, с. 809
Ромодан, ст. 759
Рорбах, с. 598, 638
Росія 159, 165
Ростов, м. 320, 340, 394
РРФсР 15, 165
Рубанівка, с. 709
Рубіжне, с. лисичанського р-ну Арте-

прокопівка, с. 844
проруб, с. 838
проскурів, м. 13, 74, 959
проскурівський, пов. 78, 125–127, 131
просяна, ст. 191, 204, 218, 310
протопопівка, с. 844
проценки, с. 696, 715
прусія 801
прядівка, с. 189, 212, 213
прядівський, р-н 177, 239, 260
псарівка, с. 845
псище, с. 515
пузирі, с. 607
пулин, м. 513
пустовійтівка, с. 870
пустоха, с. 519
путивль, м. 839, 845
пушкарі, с. 844
пушкарівка, с. Верхньодніпровського 

р-ну Дніпропетровської обл. 190, 
214, 251

пушкарівка, с. полтавського пов. пол-
тавської губ. 744

пушкарне, с. 838

раденськ, с. 956
Радичеве, с. 845
Радіїв, ст. 614
Радом, м. 318, 614
Радомишль, м. 495, 502, 503, 506, 512, 

513
Радомишльський, пов. 500
Радомля, с. 838
Радулин, с. 513, 514
Рай-Олександрівка, с. 330, 331, 336, 343, 

349, 357, 422
Райське, с. 327
Раковське, с. 439
Рачки, с. 124
Рашівка, с. 653
Рашкове, м. 616
Резниківка, с. 399
Рені, м. 613
Республіканський, р-н 481
Решетилівка, м. 652, 661, 664, 666, 667, 

679, 695, 725, 737, 741, 756, 760, 768, 
776, 779, 788, 803, 815

Решетилівський, р-н 832
Ржадківка, с. 497
Рибальське, с. 138, 159, 220, 271
Рибці, с. 660, 671
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сапожине, с. 713
сарабуз, с. сімферопольського 
 р-ну Кримської АРсР 100
сарабуз, ст. 105, 109, 111, 113, 117, 118
сарабуз, с-ще Євпаторійського р-ну 

Кримської АРсР 96
саратов, м. 139
сариголь, ст. 119
сартана, с. 436, 441, 442, 446, 447, 456, 

460, 466, 482
сартана, ст. 301, 430, 435, 436, 440, 445, 

458, 467, 474, 486, 490
сартанський, р-н 477
сасівка, с. 542
сахни, с. 519
сахнівщина, с. 709, 719, 737, 738, 742, 

747, 752, 754
сахновщина, м. 665
сваркове, с. 843
сватівський, р-н 563, 579
сватова лучка, с. 886, 893, 934
свинківка Гора, с. 711
свинківка, с. 706, 803
свинобичі, с. 513
свірж, с. 844
святогірськ, м. 138
святогорівка, с. 346
святогорськ, с. 323, 411
святогорськ, ст. 343
святодухівка, с. 473
свято-покровське, с. 607
свято-Троїцьке, с. 606
себине, с. 596
севастополь, м. 87, 89, 90, 92, 93, 95, 

99, 100, 102–104, 106, 110–112, 114, 
116–118, 120, 178, 630, 633, 966–981

севастопольський, р-н 969, 970, 975, 
978–980

северинівка, с. 615, 616, 627, 628
сейтлер, с-ще 100, 112
селещина, с. 771, 775
селидівка, с. 286, 289, 293, 296–298
селидівський, р-н 284, 286, 290, 294, 

295, 297, 298, 300, 303, 308
селимівка, с. 324
семенівка, с. 843, 845
семенівка, с. Березнеговатського р-ну 

Херсонського окр. 958
семенівка, с. Єлисаветградського пов. 

Херсонської губ. 614

мівського окр. 381, 401, 405, 424
Рубіжне, с. Харківської губ. 881, 893, 

945
Рублівка, с. Богодухівського пов. Хар-

ківської губ. 821, 892
Рублівка, с. Рублівського р-ну полтав-

ського окр. 737, 739, 741, 759, 765, 
818, 820, 821

Рублівський, р-н 748
Рубці, с. 321, 335, 336, 400
Рудаївка, с. 144, 146, 201, 268
Рудаївська, вол. 189
Рудня, с. 514
Рудня-Вигранка, с. 512
Рудня-Грабівка, с. 515
Ружин, с. 518, 519
Румунія 13, 15, 16, 39–41, 612, 613, 647, 

962
Рундевізія, с. 848
Рунівщина, с. 652, 653, 697, 698, 711, 

720–725, 727, 738, 751, 765, 768, 815, 
816

Руська лозова, с. 937
Руський Орчик, с. 694
Рутвянка, с. 509
Рутченкове, м. 289
Рутченкове, с. 299, 320
Рутченкове, ст. 291, 305, 309, 311
Рябухи, с. 849
Рязань, м. 661
Рясне, с. 844, 862, 866
Ряське, с. 277

Сабли, с-ще 93, 98
савинці, с. Миргородського пов. 663
савинці, с. Харківської губ. 883, 886, 

893
савлуки, с. 509
саврань, с. 628
садки, с-ще 474
саки, м. 103
саки, с-ще 95
саксагань, м. 150
саксагань, с. 149, 261
самара, м. 533
самбір, м. 589
самойлівка, с. 145
самойлівка, ст. 208
самойлівська, вол. 189
самойлівський, р-н 201
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скотовате, с. 342
скотоватське, с. 402
скурати, с. 516
славатичі, с-ще 326
славгород, м. 257
славгород, с. 857, 862
славгород, с. павлоградського пов. Ка-

теринославської губ. 202
славгород, ст. 255
славута, м. 500
сладко-Балківське, с. 490
слобідка, с. 515
слобода, с. 325
слободка, с. 848
слов’яносербськ, м. 150, 151, 153, 162, 

318, 321, 324, 555, 557
слов’яносербський, пов. 162, 324, 555
слов’янськ, м. 163, 305, 309, 313, 320, 

323, 324, 328, 333, 335–337, 340, 
341, 344, 346, 348, 353–355, 357, 359, 
365, 368–371, 373, 375, 377, 380, 381, 
384–387, 389, 391, 392, 395, 397, 400, 
404–409, 412, 415, 417–419, 421–423, 
425, 426

слов’янський, р-н 424
словатичі, с-ще
словечне, м. 511
слоут, с. 842
смирне, с. 148
сміла, м. 277, 775
сміле, с. 869
смоківка, с. 497
смолдирів, с. 513
смолянинівська, вол. 569, 570
смолянинівський, р-н 586
смородина, с. 838, 840
снігурівка, с. 633, 950, 958
сніжківка, с. 901
сніжне, с-ще 557
сніжнянський, р-н 311
сокиринці, с. 753
сокілка, с. 668, 752
соколів, с. 901
солдатівка, с. 707
солдатська слобода, с. 842
солов’ї, с. 509
сологубівка, с. 869
солоне, с. 146, 186, 199, 212, 227, 244, 

245, 271
солонці, с. 956

семенівка, с. семенівського р-ну Кре-
менчуцького окр. 782, 790, 795

семенівка, с. сталінського р-ну 303
семенівка, с. Хорольського пов. пол-

тавської губ. 775, 802
семенівська, вол. 209
семено-Василівка, с. 606
семено-Миронівка, с. 268
семикосівка, с. 532, 548
сентове, с. 547
сентяківка, ст. 424
сенча, с. 776, 778
сенькове, с. 893
серби, с. 514
сергіївка, с. Бахмутського пов. Донець-

кої губ. 330, 356, 382
сергіївка, с. Братського р-ну Єлисавет-

градського окр. 531, 539, 540, 543
сергіївка, с. Єлисаветградського пов. 

Херсонської губ. 596
сергіївка, с. Краматорського р-ну Арте-

мівського окр. 343
сергіївка, с. сергіївського р-ну Арте-

мівського окр. 359, 360, 371, 375
сергіївський, р-н 412
сердита, ст. 303 
середина-Буда, м. 843, 845
середня Рудня, с. 514
сидоренкове, с. 900
симеїз, с. 102
синельниківський, р-н 258
синельникове, м. 172, 190, 191, 194, 

199, 214–216, 220, 237, 241, 250, 252, 
266, 273

синельникове, ст. 201, 206
синельникове, с-ще 154
сіль, с. 328
сіль, ст. 328
сімферополь, м. 87–121, 122, 135, 144, 

216
сімферопольський, р-н 114, 117
сірогозьке, с. 181
сіячі, с. 844
скадовськ, м. 952, 955
скадовськ, с. 951, 956
сквира, м. 518
сквирський, пов. 79
скородистик, с. 799, 814
скороходове, с. 752
скороходове, ст. 806
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старобільський, пов. 559–574, 576–584, 
587

старобільський, р-н 561–564, 568, 569, 
571, 574–579, 581–583, 585–588

старовірівка, с. 801, 902, 943, 944
старо-Гнатівка, с. 438, 440, 476, 479, 

480, 483, 487
старо-Дубівка, с. 447, 466
старо-Каранський, р-н 482, 488
старо-Карань, с. 327, 358, 440
старокостянтинів, м. 493, 495, 500
старо-Костянтинів, с. 518–520
старо-Костянтинівський, пов. 131
старо-Костянтинівський, р-н 127
старо-Кримський, р-н 103
старо-Михайлівка, с. 419
старосілля, с. 506
стахорщина, с. 844
степанівка, с. Ізюмського пов. Харків-

ської губ. 323
степанівка, с. полтавського пов. пол-

тавської губ. 689, 713
степанівка, с. Рунівщинського р-ну пол-

тавського окр. 769
степанівка, с. сосницького пов. Черні-

гівської губ. 848
степанівка, хут. 707
степне, с. 711
степово-Чорноглазівська, вол. 171, 189
стехівка, с. 713
стильський, р-н 310, 315
стінки, с. 705, 749
стрілиця, с. 865
стрільцівська, вол. 560, 565, 576
стрітенка, с. 429, 448, 478, 480
стрітенська, вол. 431, 432
студенок, с. 842
ступки, с. 715
ступки, ст. 351
суворовка, с. 954
судак,  с-ще 99, 107
судилків, с. 520
судіївка, с. 703, 714, 726
сулимівка, с. 414
сульжинівка, с. 520
суми, м. 837, 838, 841, 853, 855–857, 

859, 860, 862, 865–867, 881, 884, 886, 
893, 918,

 930, 935
сумський, окр. 841, 856

солонянський, р-н 191, 245, 246, 250, 
258, 259, 269

солотвин, с. 498, 499
сопич, с. 843
сорокине, с-ще 558
сорокинський, р-н 557
сорочень, с. 520
сорочине, с. 248
сосницький, пов. 964
сосниця, м. 847, 850
соснівка, с. 851
сосонка, с. 124
софіївка, с. Бердянського пов. 462
софіївка, с. Криворізького окр. 180
спасо-Мажарівка, с. 533
спаське, с. 176
спиридонівка, с. 640
срібне, с. 965
сРсР 40, 258, 270, 397, 971, 974
сталінград, м. 14
сталіно (Донецьк), м. 216, 283, 285–288, 

290–316, 398, 421
сталіно, ст. 289
сталінська, обл. 317
сталінське, хут. 403, 421
сталінський, окр. 284, 289, 296, 304, 

306, 307, 312, 315
сталінський, р-н 288, 289, 295, 297–299, 

303, 313, 314
станишівка, с. 506
станіслав, м. 525
станіслав, с. 951, 957
станіславська, обл. 525, 526
стара Гута, с. 844
стара Маячка, с. 956
старе Жадове, с. 843
старе Шарне, с. 509
старий Данціг, с. 539
старий Керменчик, с. 443
старий Крим, м. 99
старий салтів, с. 893, 902
старицьківка, с. 708
старі Койдаки, с. 217
старі потоки, с. 123
старі санджари, с. 752, 755
старо-Бешеве, с. 296
старобільськ, м. 326, 328, 333, 337, 344, 

379, 407, 412, 414, 558, 560, 561
старобільська, вол. 581, 585
старобільський, окр. 561, 562, 564–569, 

571–574, 576–586
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Тернове, с. 401
Терновщина, с. 712
Тернопіль, м. 26, 873, 874
Тернопільське, воєв. 874
Тернопільський, окр. 873
Тилігуло-Березанський, р-н 646
Тиманівка, с. подільської губ. 629
Тиманівка, с. Харківської губ. 327, 350
Тимонівська, вол. 573, 577, 585
Тимонове, с. 325
Тимоновичі, с. 845
Тинець, с. 86, 589
Тиранівка, с. 520
Тирасполь, м. 615, 627, 642, 645, 883
Тираспольський, пов. 163, 613
Тищенківка, с. 701
Тобе-Чокрак, с-ще 109
Токарі, с. 859
Токарівка, с. 953
Толоківка, с. 462
Томаківка, с. 176, 265
Тор (слов’янськ), м. 140
Торсько-Іванівське, с. 331, 352
Тотайкой, с. 122
Тотанай, с-ще 121
Трепівка, с. 540
Тритузне, с. 142, 160
Троїцька, вол. 171, 234, 252
Троїцьке, м. 643
Троїцьке, с. Бахмутського пов. Катери-

нославської губ. 321, 330
Троїцьке, с. Бердянського р-ну Маріу-

польського окр. 479
Троїцьке, с. Новоселківського р-ну, Ма-

ріупольського окр. 450
Троїцьке, с. павлоградського р-ну Дні-

пропетровського окр. 145, 158, 174, 
215

Троїцьке, с. Троїцького р-ну Кременчу-
цького окр. полтавської губ. 792

Троїцьке-сафонове, с. 598
Троїцький, р-н 247
Тростянець, с. 838, 841, 856, 881, 886, 

894, 898
Тростянець, хут. 704
Тростянецький, р-н 841
Троянів, м. 499, 500
Троянів, с. 521
Троянівка, с. 701, 714
Трпіст, с. 74, 75

сумський, пов. 838, 858, 859, 864
супрунівка, с. 653, 669, 714, 722, 723, 

725, 757, 765, 802, 814
сурівка, с. 404, 421
сурсько-литовська, вол. 233
сурсько-литовський, р-н 205
сурсько-Михайлівка, с. 167
суук-су, с. 103
сухачівка, с. 143
сухий Єланець, с. 598, 607
суходіл, с. 843
сухорабівка, с. 664, 675, 713, 755, 769, 

807

Тавежня, кол. 713
Таврійська, губ. 144, 149, 163
Таганаш, с-ще 110
Таганрог, м. 277, 278, 321, 327, 334, 336, 

337, 341, 345, 351, 353, 358, 399, 413
Таганрозький, окр. 291
Талаківка, с. 457
Талалаївка, с. 776, 778
Танюшівка, с. 351
Танюшівська, вол. 570, 575, 578
Таранівка, с. 881, 893, 906
Тарасівка, с. Брацлавського пов. 123
Тарасівка, с. зіньківського р-ну полтав-

ської губ. 693, 706
Тарасівка, с. Цюрупинського р-ну 

Херсонського окр. 956
Таращанський, пов. 79
Таромське, с. 143
Тахтаулове, с. 696, 698
Теленчи, с. 109
Терентіївка, с. 711
Терни, с. 170, 838
Терни, с. лебединського пов. Харківсь-

кої губ. 832
Терни, с. павлоградського пов. Катери-
нославської губ. 170
Тернівка, с. Миколаївського пов. Мико-

лаївської губ. 599, 601, 605
Тернівка, с. павлоградського пов. Кате-

ринославської губ. 147
Тернівка, с. Херсонського пов. Херсон-

ської губ. 595, 607
Тернівка, с. Шандриголовського р-ну 

Ізюмського окр. 408
Тернівська, вол. 189
Тернівщина, с. 715
Тернова, с. 600
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Тузлівська, вол. 640
Тулиголове, с. 842, 846
Тульчин, м. 645
Тульчинський, окр. 127, 130
Туреччина 83
Турівка, с. Решетилівського р-ну пол-

тавського окр. 749
Турівка, с. Турівського р-ну прилуць-

кого окр. 748, 775, 802
Туріївка, с. 847
Турова, с. 513
Туровець, с. 515
Тучне, с. 843
Тюмрюк, с. 466
Тютюнники, с. 714
Тютюнники, хут. 704
Тягинка, с. 957

Уварівка, с. 513
Угроїди, с. 838, 865
Уди, с. 894
Україна 39, 159, 226, 647, 763, 785, 936, 

939
Улакли, с. 311
Уланове, с. 843
Ульяновка, с. 629
Ульяновськ, м. 19, 963
Улянівка, с. 838
Улянівка, с. Новоград-Волинського пов. 

Волинської губ. 512
Уманський, пов. 79
Умань, м. 82, 528
Унгени, ст. 614
Уплатне, с. 144
Уральськ, м. 14, 15
УРсР 14, 39, 165, 295, 302, 313
Усички, хут. 749
Усівка, с. 677, 964
Усок, с. 843
Успенівка, с. Андріївського р-ну Маріу-

польського окр. 440
Успенівка, с. Бердянського пов. запо-

різької губ. 467
Успенівка, с-ще 466, 485
Успенка, с. 840, 865
Успенка, с. слов’яносербського пов. Ка-

теринославської губ. 555
Успенка, с. сталінського р-ну 303
Успенка, ст. 308
Устивиця, с. 675

Устимівка, с. 955
Устинівка, с. 552
Ушицький, пов. 78
Ушомир, м. 508, 510

Фаївка, с. 843
Фасова, м. 495
Фастівці, с. 850
Федвар, с. 552
Федорівка, с. Гуляй-пільського р-ну за-

порізького окр. 438, 439, 523
Федорівка, с. Донецької губ. 437
Федорівка, с. полтавського пов.
 полтавської губ. 662
Федорівка, с. Червоноградського р-ну 

полтавського окр. 708
Феодосія, м. 87–89, 93, 95, 99, 100, 102–

104, 106, 109, 114, 121
Фестерове, с. 615
Феськівка, с. 848
Филенкове, с. 818 821
Флорівка, с. 818
Фляки, с. 400
Фрайдорф, с-ще 112, 121
Франція 661

Халтурине, с. 745
Ханделеївка, с. 147, 228
Ханженкове, ст. 287, 302
Харків, м. 9, 12, 26, 46, 47, 49–67, 69–

72, 162, 275, 321, 322, 324, 327, 328, 
337, 340, 349, 382, 397, 417, 435, 535, 
628, 830, 876–880, 882–884, 886–890, 
894–899, 902–947

Харківська, губ. 46, 47, 569, 879, 894, 
917, 945

Харцизьк, м. 313
Харцизьк, ст. 299, 304, 341, 393
Хацапетівка, с-ще 345, 350
Херсон, м. 596, 597, 617, 629, 636, 645, 

949–951, 954–956, 958
Херсонська, губ. 140, 530, 535
Херсонська, обл. 949
Херсонський, окр. 646, 957, 958
Хильчичі, с. 844
Хлібодарівка, ст. 437
Хмельницька, обл. 25
Хмельове, м. 549
Хмельове, с. 532
Хмільник, м. 82
Ходаки, с. 493
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Ходжель, пос. 614
Холми, с. 850
Холонула, с. 286, 292
Холопкове, с. 843
Хомутець, с. 745
Хорли, с-ще 955
Хорол, м. 675, 677, 681–687, 699, 735, 

752, 764, 767, 774, 775, 778, 783, 939
Хорольський, пов. 685, 687, 764, 784, 

787, 812
Хорошеве, с. Новомосковського пов. 
 Катеринославської губ. 146
Хорошеве, с. павлоградського пов. 
 Катеринославської губ. 143, 147, 173
Хорошеве, с. Харківського р-ну і окр. 

914, 928, 946
Хорошівська, вол. 171, 189, 232, 233
Хорошки, с. 752
Хортиця, м. 146
Хортиця, с. 159, 523
Хотіївка, с. 845
Хотімля, с. 933
Хотінь, с. 838
Хохлівка, с. 843
Хрестище, с. 690, 696, 702
Хрестовоздвиженка, с. 953
Хрещате, с. 749
Хрещатинськ, с. 475, 489
Хрипки, с. 715
Хролин, с. 492
Хухра, с. 894, 901

Цареводар, с. 486
Царекостянтинівка, с. 438, 439, 442, 471, 

477, 486, 488
Царекостянтинівська, вол. 439
Царекостянтинівський, р-н 448, 483
Царичанка, м. 162, 664, 665, 667
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