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Реєстр розсекречених архівних фондів України

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЕС 		     –
АН 		     –
АРК 		     –
АТ 		     –
АТВТ 		     –
АТЕЦ 		     –
АТП 		     –
АУ		     –
БМТ 		     –
БМУ 		     –
БРСР 		     –
ВААП 		     –
ВАТ 		     –
ВБУ 		     –
виконком 	     –
ВКП(б) 		
     –
ВМБУ 		     –
ВМФ 		     –
ВНЗ 		     –
ВО 		     –
Водздороввідділ	     –
ВПС 		     –
ВРНГ 		     –
ВТ 		     –
ВУКОПМИС     
–

атомна електростанція
Академія наук
Автономна Республіка Крим
акціонерне товариство
акціонерне товариство відкритого типу (див. також ВАТ)
атомна теплоелектроцентраль
автотранспортне підприємство
архівне управління
будівельно-монтажний трест
будівельно-монтажне управління
Білоруська Радянська Соціалістична Республіка
Всесоюзне агентство з авторських прав
акціонерне товариство відкритого типу (див. також АТВТ)
військово-будівельне управління
виконавчий комітет
Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
військово-морське будівельне управління
військово-морський флот
вищий навчальний заклад
виробниче об’єднання
відділ охорони здоров’я на водному транспорті
військово-повітряні сили
Вища рада народного господарства
виправні табори
Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини
ВУЦВК 	     – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦРПС 		     – Всесоюзна Центральна Рада професійних спілок
ВШО 		     – виробниче швейне об’єднання
ГАУ 		     – Головне архівне управління
гестапо                                              – скороч. від нім. Geheime Staatspolizei, “таємна державна поліція”) – таємна державна поліція Третього рейху
ГМУ 		     – Головне митне управління
Головазот 	     – Головне управління азотної промисловості
Головвійськпромбуд – Головне управління з військово-промислового будівництва
Головком 	     – Головне командування Збройних Сил СРСР
Головлісохорона	     – Головне управління з охорони лісів (державного лісового фонду)
Головліт 	     – Головне управління у справах літератури і видавництв
Головрослкаучук     – Головне управління рослинного каучуку Наркомату (Міністерства) гумової промисловості СРСР
губарх 		     – губернське архівне управління
ДАК 		     – Державна акціонерна компанія
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ДВО 		     –
ДГМІ 		     –
Держагропром 	     –
Держгіртехнагляд    –
Держкомстат 	     –
Держлісфонд 	     –
Держплан 	     –
ДНТЦ 		     –
ДОК 		     –
ДП 		     –
ДПС 		     –
ДПУ 		     –
ДРЕС 		     –
ДТСААФ 	     –
ДТСАВ 		     –
ДТСАРМ 	     –
ДТСФЛОТ 	     –
ЕПК 		     –
завком 		     –
ЗАТ 		     –
ЗАЦС 		     –
Іспарт 		     –
ІТП 		     –
КБ 		     –
КДБ 		     –
КНК 		     –
колгосп 		     –
КП 		     –
КП(б)У 		     –
КПРС 		     –
КПУ 		     –
лісгосп 		     –
ЛКСМУ 	     –
ЛуАЗ 		     –
м. 		     –
МАП 		     –
МВС 		     –
МДБ 		     –
МДК 		     –
міжколгоспбуд 	     –
Мінбуддормаш       –
Мінвуз 		     –
Мінелектротехпром –
Міненерго 	     –
Мінмашпром 	     –
Міносвіти 	     –
Мінсудпром 	     –
Мінфін 		     –

державне виробниче об’єднання
Донбаський гірничо-металургійний інститут
Державний агропромисловий комітет
Державний Комітет з нагляду за безпечним веденням робіт
у промисловості і з гірничого нагляду
Державний комітет статистики
державний лісовий фонд
Державний плановий комітет
Державний науково-технічний центр
деревообробний комбінат
державне підприємство
дорожно-патрульна служба
Державне політичне управління
державна районна електростанція
Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту
Добровільне товариство сприяння авіації
Добровільне товариство сприяння армії
Добровільне товариство сприяння флоту
експертно-перевірна комісія
заводський комітет (профспілкової організації)
акціонерне товариство закритого типу
відділ запису актів цивільного стану (див. також РАЦС)
Інститут історії партії при ЦК КП(б)У
інженерно-технічні працівники
конструкторське бюро
Комітет державної безпеки
комітет народного контролю
колективне господарство
комунальне підприємство
Комуністична партія (більшовиків) України
Комуністична партія Радянського Союзу
Комуністична партія України
лісове господарство
Ленінська комуністична спілка молоді України
Луцький автомобільний завод
місто (з назвою)
Міністерство авіаційної промисловості
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство державної безпеки
Міністерство державного контролю
міжколгоспне об’єднання з будівництва
Міністерство будівельного, дорожнього та комунального
машинобудування СРСР
міністерство вищої і середньої спеціальної освіти
міністерство електротехнічної промисловості
міністерство енергетики
міністерство машинобудівної промисловості
міністерство освіти
міністерство суднобудівельної промисловості
міністерство фінансів
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міськком 	     –
МОЗ 		     –
МППО 		     –
МСЧМ 		     –
МТС 		     –
нарком 		     –
Наркомат 	     –
Наркомвуглепром
–
Наркомзв’язку 	     –
Наркомос 	     –
Наркомторг 	     –
Наркомфін 	     –
НАФ 		     –
НВО 		     –
НДІ 		     –
НДР 		     –
НКБ 		     –
НКВС 		     –
НКЗТ 		     –
НОП 		     –
НРЗУ 		     –
ОАФ 		     –
обком 		     –
облвиконком 	     –
облдержадміністрація –
облкомунгосп 	     –
облліт                                       –
облпрофрада 	     –
облспоживспілка     –
ОБМЧ 		     –
ОГАК 		     –
ОДА 		     –
ОДНБ 		     –
оз. 		     –
окрарх 		     –
ОНК 		     –
ОУН 		     –
ПАТ 		     –
ПКТІ 		     –
ПНР 		     –
ППО 		     –
п/с              –
ПТУ 		     –
р. 		     –
рр. 		     –
радгосп 	     –
Раднарком, РНК     –
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міський комітет
міністерство охорони здоров’я
місцева протиповітряна оборона
Морські сили Чорного моря
машинно-тракторна станція
народний комісар
Народний комісаріат
Народний комісаріат вугільної промисловості
Народний комісаріат зв’язку
Народний комісаріат освіти
Народний комісаріат торгівлі
Народний комісаріат фінансів
Національний архівний фонд
науково-виробниче об’єднання
науково-дослідний інститут
науково-дослідна робота
Народний комісаріат з будівництва
Народний комісаріат внутрішніх справ
Народний комісаріат зовнішньої торгівлі
наукова організація праці
Народна рада Закарпатської України
об’єднаний архівний фонд
обласний комітет
виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів
обласна державна адміністрація
обласний відділ комунального господарства
управління з охорони державних таємниць у пресі та інших
засобах масової інформації […] обласної Ради депутатівтрудящих
обласна Рада професійних спілок
обласна спілка споживчих товариств
особлива будівельно-монтажна частина
Особлива губернська архівна комісія
обласна державна адміністрація
Одеська державна наукова бібліотека ім.. М. Горького
озеро (з назвою)
округове архівне управління
округовий народний комітет
Організація Українських Націоналістів
публічне акціонерне товариство
проектно-конструкторський технологічний інститут
Польська Народна Республіка
протиповітряна оборона
поштова скринька (умовна назва засекречених підприємств
і установ)
професійно-технічне училище
рік (з цифрою); ріка, річка (з назвою)
роки (з цифрами)
радянське господарство
Рада Народних Комісарів

Список скорочень
раднаргосп 	     –
райвиконком 	     –
райдержадміністрація –
райком 		     –
РАЦС 		     –
РДА 		     –
РНГ 		     –
РНК, Раднарком     –
розвідштаб 	     –
РРФСР 		     –
РСФРР 		     –
СД                                                               –
СКБ 		     –
СКТБ 		     –
СНД 		     –
СПІ 		     –
СРСР 		     –
СС                                                              –
США 		     –
ТДВ 		     –
ТЕЦ 		     –
ТОВ 		     –
Торгзін 		     –
ТСОАВІАХІМ                       –
ТСОУ 		     –
УКДБ 		     –
Укоопспілка 	     –
Укрдержархів 	     –
Укрмінлегпром 	     –
Укрцентрархів 	     –
УМВС 		     –
УНА-УНСО          –
УНКВС 	     –
УНР                                                          –
УПА 		     –
УСБУ 		     –
УСРР 		     –
УРСР 		     –
ФЗМК 		     –
ФЗН, ФЗУ 	     –
ЦАУ 		     –
ЦВК 		     –
ЦДА 		     –

рада народного господарства
районний виконавчий комітет
районна державна адміністрація (див. також РДА)
районний комітет
відділ реєстрації актів цивільного стану (див. також ЗАЦС)
районна державна адміністрація
Рада народного господарства
Рада Народних Комісарів
штаб з управління розвідувальними операціями
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка
(нім. SD, скороч. від Sicherheitsdienst Reichsführer-SS (SD) – внутріпартійна служба безпеки НСДАП, пізніше – служба безпеки рейхсфюрера
спеціальне (спеціалізоване) конструкторське бюро
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
Співдружність Незалежних Держав
Севастопольський приладобудівний інститут
Союз Радянських Соціалістичних Республік
(нем. SS, сокр. от Schutzstaffel — “охоронні загони”, воєнізовані формування НСДАП
Сполучені Штати Америки
товариство з додатковою відповідальністю
теплоелектроцентраль
товариство з обмеженою відповідальністю
Всесоюзне об’єднання з питань торгівлі з іноземцями
Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічному
будівництву
Товариство сприяння обороні України
Управління Комітету державної безпеки
Центральна спілка споживчих товариств України
Державна архівна служба України
Міністерство легкої промисловості УРСР
Центральне архівне управління України
Управління Міністерства внутрішніх справ
Українська Національна Асамблея – Українська Народна
Самооборона
Управління Народного комісаріату внутрішніх справ
1) Українська Народна Республіка; 2) Управління начальника робіт
Українська повстанська армія
Управління Служби безпеки України
Українська Соціалістична Радянська Республіка
Українська Радянська Соціалістична Республіка
фабрично-заводський місцевий комітеты
фабрично-заводське навчання (учнівство)
Центральне архівне управління
Центральний Виконавчий Комітет
центральний державний архів
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ЦДАВО України             – Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України
ЦДАЖР УРСР 	     – Центральний державний архів Жовтневої революції УРСР
Центроспілка 	     – Центральна спілка споживчої кооперації СРСР
ЦК 		     – центральний комітет
ЦКБ 		     – центральне конструкторське бюро
ЦНДПІ 		     – Центральний науково-дослідний і проектний інститут
ЦО 		     – цивільна оборона
ЦСУ 		     – Центральне статистичне управління
ЦШПР 		     – Центральний штаб партизанського руху
ЧАЕС 		     – Чорнобильська атомна електростанція
ЮНРРА                                              – (англ. UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation
Administration) – Адміністрація допомоги та відновлення
Об'єднаних Націй
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ВІД УПОРЯДНИКА

Список скорочень

Історико-культурна спадщина України, її історична пам’ять не можуть вважатися повноцінними без максимально повного залучення до наукового обігу величезних масивів документів, що містяться у фондах архівних установ. Між тим
з відомих ідеологічних причин значна частина вітчизняних архівних фондів за
доби командно-адміністративної системи впродовж десятиліть засекречувалась
і тому була практично недоступною для користувачів. Крім того, певна частина
фондів, що містить конфіденційну інформацію, державну таємницю, інші секретні відомості, підлягала засекречуванню на певний термін відповідно до чинних
регламентуючих актів, за бажанням власників документів, з морально-етичних
міркувань тощо.
В умовах утвердження принципів демократизації сучасного суспільного, наукового життя, процесів їх деідеологізації і плюралізму думок в незалежній Україні, дедалі очевиднішою ставала антидемократичність, анахронічність і згубність
колишніх принципів засекречування, насамперед з ідеологічних мотивів, частини
архівних фондів. Тому з кінця 1980-х років відбувається активний процес розсекречування архівних фондів та колекцій, а також друкованих видань, що зберігаються
в бібліотеках архівів. Відтоді користувачам надано можливість для вивчення та введення до наукового обігу інформації, яка багато десятиліть зберігалася під грифом
“засекречено”. Кількість таких розсекречених фондів або їх складових з року в рік
невпинно зростає. Таким чином, сучасне суспільство має можливість ознайомитися
з документами, які проливають світло на досі невідомі чи маловідомі сторінки історичного минулого України, об’єктивно оцінювати суспільні явища, що не знаходили достатнього висвітлення чи свідомо перекручувалися в офіційній історіографії
за радянської влади. Це, зокрема, такі процеси, як обставини виживання цивільного
населення в умовах окупації України нацистськими загарбниками та їх союзниками, життя населення західних і південних регіонів України, які до 1939–1940 рр.
перебували під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини, Угорщини, індустріалізація УРСР 1930-х років, діяльність правоохоронних, цензурних органів, органів
виконавчої влади тощо.
У зв’язку із посиленням інтересу дослідників до маловідомих сторінок історії
України виникла нагальна потреба в орієнтуванні у величезних масивах розсекречених фондів, що містяться в десятках державних архівів, отже, в укладанні єдиного систематизованого реєстру розсекречених фондів архівних установ держави.
На реалізацію цього суспільно важливого завдання був спрямований наказ Державного комітету архівів України “Про підготовку реєстру розсекречених фондів
(1991–2000)” від 21 березня 2001 р. № 17.
Перший такий “Реєстр розсекречених архівних фондів України”, який за своєю формою є міжархівним довідником, було видано у 2009 р. Він став результатом
кількарічної співпраці працівників майже всіх державних архівів України та Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. До
“Реєстру…” було включено описові статті про 6928 фондів, повністю чи частково
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розсекречених за період з 1986 по 2003 рр. Як бачимо, хронологічні рамки “Реєстру…”, у порівнянні із зазначеними у згаданому наказі Держкомархіву України,
було дещо розширено. У зв’язку з великим обсягом інформації “Реєстр…” складався з 2 томів. До першого тому, який, у свою чергу складався з двох книг, увійшли
відомості про розсекречені фонди, що збергаються в центральних державних архівах України (крім ЦДНТА України). Другий том складався з трьох книг. До нього
увійшли відомості про розсекречені фонди, що відклалися в державних архівах в
АРК, 24 областей та міст Києва і Севастополя.
Оскільки процес розсекречування архівних фондів за своєю суттю є постійним, за час, що минув з моменту виходу у світ перших томів “Реєстру…”, нагромадився новий масив інформації про ці фонди. Тому було прийнято рішення про
підготовку третього тому “Реєстру…”, до якого увійшли відомості про фонди, розсекречені у державних архівах України протягом 2004–2010 рр. Оскільки з певних
причин до т. 2, кн. 3 “Реєстру...” увійшли лише частково відомості про розсекречені
у 1990-х роках фонди, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької області,
то у т. 3 цю неповноту відомостей повністю усунуто. У порівнянні з першими томами “Реєстру…” у т. 3 відсутні відомості про фонди ЦДАГО України, ЦДІА України
м. Київ, ЦДІА України, м. Львів, ЦДАКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, оскільки в останні роки в цих архівах розсекречування не проводилося. Натомість включено відомості про фонди, розсекречені в ЦДНТА України протягом 2004–2009 рр.
У томі 3 “Реєстру…” збережено всі концептуальні засади, що були зазначені у
попередніх томах, а саме:
– узагальнення і систематизація наданих державними архівними установами
України відомостей про фонди, колекції, фотодокументи тощо, інформація яких повністю чи частково розсекречена за період з 2004 по 2010 рр. з урахуванням можливості публікації у відкритій пресі (якщо відсутні окремі застереження);
– подання зазначених відомостей у формі, зручній для користування, тобто виклад матеріалу за певними логічними, науковими принципами та з наведенням довідкового апарату (покажчиків) до видання.
Виклад інформації по кожному розсекреченому архівному фонду структуровано за єдиним принципом у вигляді описової статті, що включає вісім пронумерованих пунктів (елементів) у такій чіткій послідовності:
1. Номер фонду.
2. Назва (заголовок) фонду.
3. Лаконічний виклад історії фондоутворювача. Якщо відомості про фондоутворювача у фонді відсутні чи недостатні, то в цій позиції ставиться прочерк.
4. Кількість справ (одиниць зберігання), розсекречених у даному фонді.
5. Хронологічні межі (крайні дати) розсекречених документів.
6. Рік (роки), коли проводилося розсекречування даного фонду.
7. Коротка анотація змісту розсекречених документів фонду.
8. Мова (мови), якими написано документи.
Зазначимо, що пункт 8 в описових статтях є новим, у томах 1 і 2 “Реєстру…”
він був відсутній. Його запроваджено з метою зробити користування міжархівним
довідником більш зручним і інформативним, з тим, щоб користувачі архівів мали
уявлення, якою мовою написано розсекречений документ. Це важливо у тих випадках, коли, наприклад, дослідник планує ознайомитися з документами періоду
Другої світової війни, але не впевнений, якою мовою вони написані – автохтонного
населення чи окупантів. Тому в “Реєстрі…” можна знайти відомості про документи, написані українською, російською, німецькою, румунською, польською, єврейською мовами.
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Від упорядника
Така форма забезпечення фіксації інформації про розсекречені фонди, на
наш погляд, дає можливість для вичерпного розкриття довідкових даних про розсекречені фонди, відповідно до вимог, що висуваються до обліково-довідкових
документів.
Перелік державних архівних установ, що включені до 3-го тому, сумарна кількість фондів, що були розсекречені протягом 2004–2010 рр., їхні порядкові номери
в “Реєстрі..”, присвоєні укладачем відображено у таблиці.
№№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Назва державного архіву
ЦДАВО України
ЦДНТА України
ДА в Автономній Республіці Крим
ДА Вінницької області
ДА Волинської області
ДА Дніпропетровської області
ДА Донецької області
ДА Житомирської області
ДА Закарпатської області
ДА Запорізької області
ДА Івано-Франківської області
ДА Київської області
ДА Кіровоградської області
ДА Луганської області
ДА Львівської області
ДА Миколаївської області
ДА Одеської області
ДА Полтавської області
ДА Рівненської області
ДА Сумської області
ДА Тернопільської області
ДА Харківської області
ДА Херсонської області
ДА Хмельницької області
ДА Черкаської області
ДА Чернівецької області
ДА Чернігівської області
ДА м. Києва
ДА м. Севастополя
ЗАГАЛОМ

Порядкові
номери фондів у
“Реєстрі…”
1–10
11–20
21–41
42–110
111–164
165–195
196–234
235–243
244–273
274–285
286–329
330–465
466–578
579–585
586–602
603–659
660–729
730–743
744–881
882–888
889–929
930–1069
1070–1129
1130–1177
1178–1269
1270–1722
1723–1728
1729–1781
1782–1812
1–1812

Кількість
розсекречених
фондів
10
10
21
69
54
31
39
9
29
11
44
136
113
7
17
57
70
13
138
7
41
140
60
48
92
453
6
53
31
1812

У межах кожного державного архіву України інформація про розсекречені архівні фонди подається у трьох послідовно розміщених блоках, які окремо не виділяються: 1) фонди, що відклалися в період до 1917 р. (для Одеської області та
західних областей України – в період до 1939–1940 рр., Закарпатської області – до
1945 р.) (фонди під позначенням Ф. ...); 2) фонди, що відклалися в радянський
час (фонди під позначенням Р-…); 3) розсекречені фонди колишніх регіональних
(обласних і районних) архівів Компартії України, передані після заборони КПУ у
1991 р. на зберігання до державних архівів областей (фонди під позначенням П-…).
В межах кожного з перелічених блоків фонди розташовано в порядку зростання їх
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порядкових номерів. Зазначимо, що в окремих держархівах областей України розсекречені фонди періоду до 1917 р., або ж партійні фонди – відсутні; в Державному
архіві Чернівецькій області здійснено розсекречення фондів, що були сформовані
до 1943 р.
У “Реєстрі..” використано принцип наскрізної нумерації фондів, тобто кожний фонд має свій, присвоєний укладачем, порядковий номер, який ставиться на
початку описової статті (блоку) і виділяється жирним шрифтом та відступом від
основного тексту. Це зроблено з метою полегшення і прискорення пошуку необхідної інформації за допомогою низки науково-допоміжних покажчиків, що подані як
додатки в кінці тому – предметно-тематичного, іменного, географічних назв. Для
зручності користування “Реєстром..” як додатки подано також список скорочень,
що зустрічаються в описових статтях та перелік маловживаних і маловідомих слів,
в основному іншомовного (польського, німецького, румунського, угорського) походження, з їхніми поясненнями.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ Від упорядника
ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

1.

1. Ф. 2
2. Кабінет Міністрів України, м Харків, м. Київ
3. З 29 січня 1919 р. український радянський уряд діяв під назвою Рада Народних
Комісарів УРСР. Згідно із Законом Верховної Ради СРСР від 15 березня 1946 р.
та Указом Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1946 р. Рада Народних
Комісарів УРСР було перейменовано на Раду Міністрів УРСР.
4. 1472 справи
5. 1937–1953 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Постанови, розпорядження РНК УРСР, Ради Міністрів УРСР, Економічної ради
при РНК УРСР. Вхідні урядові телеграми від РНК СРСР, Державного комітету
оборони СРСР, Ради з евакуації про початок війни з Німеччиною, допомогу Червоній Армії, евакуацію, створення партизанських загонів у тилу ворога; вихідні
урядові телеграми до РНК СРСР, обкомів КП(б)У, облвиконкомів про евакуацію
з території УРСР в східні регіони країни населення, промислового обладнання,
продовольчих запасів. Протоколи засідань Ради допомоги західним областям
УРСР. Агентурні інформаційні матеріали розвідштабу Південного фронту, Політичного управління Південно-Західного фронту та Управління НКВС УРСР
по Ворошиловградській області про хід бойових дій та ситуацію на окупованих
територіях УРСР. Документи (постанови, списки, звіти про діяльність) про утворення оперативних груп зі складу керівних кадрів державних установ УРСР при
військових радах Південного, Південно-Східного та Сталінградського фронтів.
Донесення, довідки, листування з РНК СРСР, НКВС УРСР про наслідки боротьби
з ОУН на території західних областей УРСР. Повідомлення уповноважених Уряду
УРСР у США про хід переговорів щодо поставок ЮНРРА для УРСР. Листування з ЦК ВКП(б), РНК СРСР, Народним комісаріатом закордонних справ УРСР,
Міністерством закордонних справ УРСР із зовнішньополітичних питань. Директивні вказівки Уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації громадян СРСР;
періодичні звіти облвиконкомів та контрольно-пропускних пунктів про кількість
громадян СРСР, примусово вивезених до Німеччини під час нацистської окупації
УРСР та кількість прибулих з-за кордону на приймально-розподільних пунктах.
Листування: з РНК СРСР, союзною та республіканською Державними плановими комісіями, Народним комісаріатом місцевої промисловості УРСР, Народним
комісаріатом радгоспів УРСР про відновлення роботи підприємств місцевої промисловості на звільнених територіях для забезпечення потреб фронту, відновлення радгоспів в районах УРСР; з Народним комісаріатом внутрішніх справ,
облвиконкомами і обкомами КП(б)У про проведення перепису населення, дотримання паспортного режиму у містах УРСР, перейменування деяких районів;
з Народним комісаріатом юстиції УРСР про роботу судів УРСР; з РНК СРСР, обкомами КП(б)У та облвиконкомами про стан та розвиток всіх галузей сільського
господарства у визволених від нацистської окупації районах УРСР. Документи
(довідки, листування з РНК СРСР, НКВС СРСР) про організацію та хід переселення українського населення з Польщі і польського населення з території УРСР
до Польщі. Звіти про роботу Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів
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СРСР, Верховного суду УРСР, Міністерства юстиції УРСР, Академії наук УРСР
та інших установ і організацій. Листування: з міністерствами, відомствами, обкомами КП(б)У, облвиконкомами з питань забезпечення населення республіки
продуктами харчування та надання допомоги дітям у районах, що постраждали
від засухи (1946–1947); з Міністерством внутрішніх справ УРСР про направлення
військовополонених і спецконтингенту для роботи на об’єктах промисловості й
будівництва. Генеральна схема розвитку електрифікації у сільських місцевостях
УРСР.
8. Російською, українською мовою.
2.

1. Ф. 5
2. Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР, м. Київ
3. 30 грудня 1917 р. рішенням Центрального Виконавчого Комітету Рад України
створено Народне секретарство внутрішніх справ, що діяло до середини квітня
1918 р. Після поновлення діяльності органів радянської влади в Україні при Тимчасовому робітничо-селянському уряді створено відділ внутрішніх справ, який
29 січня 1919 р. перейменовано у Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР
(НКВС УСРР).
4. 2 справи
5. 1919 р.
6. 2009 р.
7. Обіжники НКВС РСФРР про порядок складання кошторисів. Кошториси видатків НКВС УСРР на друге півріччя 1919 р. та документи до них.
8. Російською мовою.

3.

1. Ф. 14
2. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР, м. Київ
3. Створено у лютому 1919 р. як Архівну секцію Всеукраїнського комітету охорони
пам’яток старовини і мистецтва (ВУКОПМИСу). У липні–серпні 1919 р. мало
назву – Головне архівне управління Наркомосу УСРР. З серпня 1919 р. до березня
1920 р. не діяло у зв'язку з наступом Добровольчої армії. З березня 1920 р. діяло
як Архівна секція ВУКОПМИСу, яку з 3 січня 1923 р. реорганізовано в Центральне архівне управління (Укрцентрархів) при ВУЦВК. Пізніше державний орган
управління архівною справою перейшов у підпорядкування НКВС УРСР і мав
такі назви: у 1938 р. – Центральне архівне управління НКВС УРСР, з 1939 р. – Архівне управління НКВС УРСР, з березня 1940 р. – Архівний відділ НКВС УРСР, з
червня 1941 р. – Архівне управління НКВС УРСР, з жовтня 1941 р. – Управління
державними архівами НКВС УРСР, з 1944 р. – Архівне управління НКВС УРСР, з
березня 1946 р. до березня 1960 р. – Архівне управління МВС УРСР.
4. 53 справи
5. 1918–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, ЦК КП(б)У з питань архівної
справи; обіжники ГАУ НКВС СРСР про упорядкування та організацію обліку
секретних фондів архівів, мобілізаційне діловодство в архівних відділах НКВС.
Мирна угода між Росією, Україною та Польщею (18 березня 1921, м. Рига) (копія).
Постанова ВУЦВК РНК про утворення Комісії у справі перегляду земельних архівних справ для передачі Польщі (копія). Акти приймання-передавання архівних
документів, інструкції, доповідні записки, листування архівних установ з питань
підготовлення та передавання архівних документів до Польщі. Угода між СРСР і
Фінляндською Республікою про взаємне повернення архівів і документів публічних установ (копія). Протокол засідання з питань уточнення організаційних відносин між Істпартом ЦК КП(б)У і Укрцентрархівом. Листування з Центрархівом
РСФРР, ЦК КП(б)У, ДПУ УСРР, НКВС УСРР та окружними архівними управліннями про виявлення, упорядкування, зберігання та користування секретними
архівними документами, порядок евакуації архівів з прикордонних районів.
8. Російською, українською мовами.
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4.

1. Ф. 24
2. Верховний суд Української РСР, м. Харків, м. Київ
3. У лютому 1919 р. в Україні створено революційні трибунали. З метою об’єднання
діяльності всіх революційних трибуналів республіки 23 липня 1921 р. засновано
Єдиний Верховний Трибунал. 27 лютого 1923 р. Єдиний Верховний Трибунал
реорганізовано у Верховний суд УСРР.
4. 9904 справи
5. 1942–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Справи касаційного та наглядового провадження.
8. Українською, російською мовами.

5.

1. Ф. 166
2. Міністерство освіти України, м. Київ
3. Постановою Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і
Раднаркому УСРР у лютому 1920 р. ліквідовано Комісію освіти при Всеукраїнському революційному комітеті та утворено Народний комісаріат освіти УСРР
(Наркомос УСРР). 25 березня 1946 р. комісаріат перейменовано на Міністерство
освіти УРСР.
4. 18 справ
5. 1924–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови (копії), витяги з постанов РНК СРСР, РНК УРСР про військовомобілізаційну роботу Наркомосу УРСР, передавання приміщень осітніх установ
для військових потреб. Накази, розпорядження Наркомосу УРСР, Міністерства
освіти УРСР про стан підготовки системи народної освіти в рамках МППО, поліпшення роботи з ліквідації неписемності та малописемності серед призовників,
навчання дітей переселенців і репатрійованих осіб, поліпщення роботи шкіл Закарпатської області, вжиття заходів щодо надання допомоги дітям в областях, що
постраждали від засухи. Протоколи засідань Колегії Наркомосу УРСР та документи до них. Доповідні записки, довідки про виконання постанов, розпоряджень
РНК УРСР з питань основної діяльності Міністерства, про розвиток народної
освіти в західних областях України у 1944–1945 рр. Листування Наркомосу УРСР
з музейними установами, відділами народної освіти про евакуацію музейних та
бібліотечних цінностей УРСР у тил країни, організацію МППО.
8. Російською, українською мовами.

6.

1. Ф. 3158
2. Документи місцевих органів радянської влади в Україні (колекція)
3. –
4. 14 справ
5. 1918–1936 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники Народного комісаріату пошт і телеграфів УСРР з питань діяльності
поштово-телеграфних установ (копії). Накази, інструкції, відозви керівників повстанських загонів, що діяли на території України у 1920–1921 рр. (копії). Донесення Сороцької гарнізонної комендатури про обстріли кордону з Румунією зі
сторони с. Цекинівки (1919). Протокол наради Союзу українських журналістів і
письменників у справі організації лекцій та літературних вечорів (копія). Статути
Бюро української кооперації “Бук” в м. Ченстохові (Польща), Комітету західноукраїнської еміграції у Чехословаччині. Інформаційний звіт Союзу лицарів ордена “Залізного хреста”. Щоденник Ф.Л. Гаєнко – дружини Нестора Махна (копія).
Лист О. Чеховського до редакції журналу “Воля” про діяльність Української республіканської капели.
8. Українською, російською мовами.
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7.

1. Ф. 3665
2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
(ЦДАВО України)
3. Створено як Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (ЦДАЖР УРСР) згідно з наказом НКВС УРСР від 1 грудня
1943 р. “Про реорганізацію державних архівів Української РСР у відповідності з
затвердженою РНК Союзу РСР мережею”. Архів створено на базі колишніх Центрального державного історичного архіву УРСР, до фондів якого у 1939 р. увійшли
документальні матеріали Центрального архіву революції УРСР за 1917–1920 рр.,
і Центрального державного архіву праці УРСР, який зберігав документи органів
праці та професійних спілок. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 21 липня 1992 р. та наказу № 35 ГАУ при Кабінеті Міністрів України від 31 липня 1992 р. назву архіву змінено на Центральний державний архів
вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України).
4. 77 справ
5. 1940–1955 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи методичних нарад архіву, виробничих нарад працівників відділу секретних фондів. Робочі інструкції, схеми та методичні розробки відділу секретних
фондів. Плани роботи, звіти про роботу ЦДАЖР УРСР, філіалу ЦДАЖР УРСР,
відділу секретних фондів. Листування з Архівним Управлінням МВС УРСР про
облік фондів. Акти передавання документів до відділу секретних фондів; список
фондів, прийнятих ЦДАЖР УРСР від організацій, що знаходилися на території
м. Харкова та Харківської області.
8. Російською мовою.

8.

1. Ф. 4620
2. Документи з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 (колекція)
3. –
4. 28 справ
5. 1941–1946 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, витяги з наказів німецького командування на території окупованих областей (під назвою Рейхскомісаріат України) про стягнення податків, протидію
партизанам, здавання продуктів харчування, покарання населення за переховування полонених та партизан; розпорядження, оголошення, відозви до населення
Кіровоградської, Чернігівської областей про виконання планів заготівель сільськогосподарської продукції, матеріальну підтримку німецької армії, здавання
зброї та амуніції (копії). Витяги з вироків Військового трибуналу військ НКВС
Українського округу. Документи ЦШПР (донесення, повідомлення) про діяльність угорських частин в Україні. Друковані видання Рейхскомісаріату України;
витяги з друкованих видань періоду тимчасової нацистської окупації України.
Фотоальбоми про руйнування промислових та культурно-побутових будівель у
містах Дніпропетровську, Кривому Розі, Павлограді, завдані німецькою армією.
8. Російська, німецька мови.

9.

1. Ф. 5147
2. Міністерство будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР,
м. Київ
3. Міністерство будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР створено
відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 26 листопада 1968 р. та
Постанови Ради Міністрів УРСР № 684 від 31 грудня 1968 р. на базі Головного
управління з будівництва шосейних доріг шляхом реорганізації Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР.
4. 52 справи
5. 1969–1981 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази міністра будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР з питань основної діяльності. Протоколи міжнародних переговорів про будівництво
мостів, автодорожніх переходів. Довідки, інформації, адресовані ЦК КПУ, Раді
Міністрів УРСР, Держплану УРСР про виконання постанов вищих партійних та
урядових органів.
8. Російською, українською мовами.
10.

1. Ф. 5242
2. Документи про поховання військовополонених та інтернованих осіб на території України (колекція)
3. –
4. 316 справ
5. 1944–1956 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, обіжники відділів у справах військовополонених та інтернованих МВС
УРСР з питань: репатріації військовополонених; заходів щодо запобігання втечам
військовополонених з таборів; обліку померлих в таборах та місць їхніх поховань.
Акти про смерть та поховання військовополонених. Акти обстежень кладовищ.
Списки, алфавітні книги, журнали обліку померлих військовополонених. Кладовищенські книги таборів, спецгоспіталів, робітничих батальйонів про поховання
військовополонених та інтернованих осіб на території УРСР. Листування обласних управлінь МВС УРСР про утримання кладовищ в належному стані. Схеми та
плани кладовищ.
8. Російською мовою.
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11.  1. Р-3
2. Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-розвідувального
та науково-дослідного інституту “Укргідропроект” ім. С.Я. Жука Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків
3. Водне бюро для дослідження річок України створено 25 травня 1927 р. У 1929 р.
бюро увійшло до складу тресту “Укрводбуд”. У 1930 р. трест перейменовано на
проектний трест “Головпроект”. Наступного року трест реорганізовано в Інститут
з проектування гідротехнічних споруд “Укргідровод”. У 1935 р. інститут передано
у підпорядкування Всесоюзному тресту “Гідроелектропроект”. У 1951 р. інститут
перетворено в Українське відділення Всесоюзного державного проектного інституту “Гідроенергопроект”. У 1959 р. установа набула статусу Українського відділення Проектно-розвідувального та науково-дослідного інституту “Гідропроект”
ім. С.Я. Жука. У 1963 р. інститут нагороджено орденом Леніна, а назву змінено
на Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-розвідувального
та науково-дослідного інституту “Гідропроект” ім. С.Я. Жука. У 1992 р. установу
перейменовано на Український державний проектно-розвідувальний і конструкторський інститут “Укргідропроект” ім. С.Я. Жука. У 1995 р. зареєстровано ВАТ
“Укргідропроект” ім. С.Я. Жука, яке є найбільшою в Україні організацією з проектування в галузі гідроенергетики та водного господарства.
4. 8 од. зб.
5. 1940–1964 рр.
6. 2004 р.
7. Комплекс 1–155: Схема зарегулювання стоку річок, звіт про інженерно-геологічне
обстеження водосховищ, що проектуються, на річках Лугань, Луганчик та їх притоках.
Комплекс 1–159: Водний баланс та солоність вод Дніпровсько-Бузького лиману
та зміни їх через зарегулювання стоку р. Дніпро.
Комплекс 1–162: Звіти з топографічних та геодезичних вишукувань на територіях
тунелю, гідровузла, кар’єру суглинків та піску; технічний звіт про вишукування із
зарегулювання, розчищення та спрямлення русла р. Саксагань.
Комплекс 1–315: Звіт з топографічних та геодезичних вишукувальних робіт з будівництва ДРЕС.
8. Російською мовою.
12.  1. Р-8
2. Державний науково-дослідний і проектний інститут вугільної промисловості “УкрНДІпроект” Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Київ
3. Державну контору з проектування та виготовлення копрів і шахтового обладнання Донбасу “Центральне бюро копрів та шахтного обладнання Донбасу при
тресті “Сталінвуглепроект” створено за наказом Наркомвуглепрому СРСР від
11.06.1945 р. № 318. У 1948 р. її реорганізовано у Державний союзний трест “Західшахтопроект” Всесоюзного об’єднання “Союззахідшахтопроект”. У 1951 р.
трест, у свою чергу, реорганізовано у Державний проектний інститут “Укрдіпрошахт”, у 1958 р. – в Український державний науково-дослідний і проектний
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інститут вугільної, рудної і газової промисловості “УкрНДІпроект”. У 1963 р.
інститут перейменовано на Державний науково-дослідний і проектний інститут
вугільної промисловості “УкрНДІпроект”. У 1978 р. відповідно до наказу Мінвуглепрому СРСР від 28.06.1978 р. № 206 його перейменовано на Державний
науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут “УкрНДІпроект”. З 2006 р. – Державне підприємство “Державний науково-дослідний,
проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості “Укр
НДІпроект”.
4. 55 од. зб.
5. 1954–1978 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–12: Вихідні дані для проектування заводу, технічні умови, пояснювальні записки; протокол засідання Міністерства машинобудування Китайської
Народної Республіки щодо затвердження проекту; генеральні плани, схеми.
Комплекс 1–389: Розрахунки економічного ефекту переведення автомобільного
транспорту на 25-тонні тролейвози.
Комплекс 1–390: Списки/переліки розвідувальних свердловин; геологічний звіт
про результати розвідування та вивчення бурого вугілля поля розрізу; план розташування свердловин.
Комплекс 1–391: Звіт з топографічних, геодезичних та інженерно-геологічних робіт; висновок про дорозвідування полів шахти у 1972–1978 рр.; план поверхні та
розташування свердловин.
8. Російською мовою.
13.  1. Р-13
2. Український науково-дослідний інститут металів Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
3. Український НДІ металів створено у 1928 р. З жовтня 1941 р. до квітня 1944 р.
інститут перебував в евакуації у м. Новокузнецьку Кемеровської обл. (РРФСР). У
1978 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а назву змінено на Український ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут металів “УкрНДІМет”. У 2004 р. Інститут увійшов до складу Українського
державного науково-технічного центру з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для
металургії та машинобудування “Енергосталь” під назвою Науково-дослідний
інститут “УкрНДІмет” (НДІ “УкрНДІмет” УкрДНТЦ “Енергосталь”).
4. 19 од. зб.
5. 1948–1968 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 3–5: Звіти про НДР з проблем: “Сталеплавильне виробництво”, “Металознавство”, “Прокатне виробництво”, “Ливарне виробництво”.
8. Російською мовою.
14.  1. Р-17
2. Український науково-дослідний вуглехімічний інститут “УХІН” Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків
3. Науково-дослідний вуглехімічний інститут “Кокс” створено у 1930 р на базі
центральної лабораторії Всесоюзного об’єднання коксохімічної промисловості
СРСР “Союзкокс” та лабораторії з дослідження палива Українського інституту
прикладної хімії. Відповідно до наказу “Союзкоксу” від 2 березня 1931 р. № 56 інститут перейменовано на Український науково-дослідний вуглехімічний інститут.
З жовтня 1941 р. по 1944 р. інститут перебував в евакуації у м. Кемерово (РРФСР).
У 1993 р. інститут змінив назву на Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут “УХІН” (російською мовою).
4. 51 од. зб.
5. 1947–1967 рр.
6. 2009 р.
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7. Комплекс 3–9: Звіти про НДР з проблем: “Розробка технології отримання реактивного палива”, “Визначення ресурсів ґерманію у вугіллі та продуктах коксування”.
8. Російською мовою.
15.  1. Р-31
2. Харківське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектного
інституту “Теплоелектропроект” Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, м. Харків
3. Харківське відділення Державного промислового тресту з проектування теплових електричних станцій та електротепломереж “Теплоелектропроект” створено
у 1932 р. У 1941 р. Харківське відділення перейменовано на Південно-Східне
відділення Державного всесоюзного тресту з проектування і вишукування теплових електричних станцій, електромереж і підстанцій “Теплоелектропроект”.
У 1951 р. унаслідок реорганізації назву установи змінено на Харківське відділення Всесоюзного державного проектного інституту “Теплоелектропроект”. У
1962 р. інститут нагороджено орденом Леніна, у 1974 р. – орденом Жовтневої
революції, відповідно, назва змінилась – на Харківське відділення ордена Леніна і ордена Жовтневої революції проектного інституту “Теплоелектропроект”. З
1982 р. оновлена назва – “Атомтеплоелектропроект”, з 1986 р. – “Атоменергопроект”. У 1991 р. згідно з наказом Міністерства атомної енергетики і промисловості
СРСР від 5 липня 1991 р. № 315 назву змінено на Харківський науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут “Атоменергопроект”, а наказом Міненерго
України від 4 грудня 1991 р. – на Харківський інститут “Енергопроект”. З 1996 р. –
ВАТ “Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут
“Харківський “Енергопроект” (ХІЕП).
4. 178 од. зб.
5. 1941–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–17: Вишукувальні документи, вибір схеми приєднання ДРЕС до системи “Донбасенерго”; ситуаційні плани, зведений план розміщення споруд ДРЕС;
генеральний план.
Комплекс 1–19: Матеріали щодо вибору майданчика, приєднання ДРЕС до системи, генеральний план, ситуаційний план, аналіз техніко-економічних показників
ДРЕС, району споруд ДРЕС.
Комплекс 1–71: Розширення ДРЕС, генеральний та ситуаційний плани, пояснювальні записки, креслення, інженерно-технічні заходи з цивільної оборони.
Комплекс 1–74: Розширення ДРЕС до проектної потужності; звіти про гідрогеологічні вишукування; уточнений план земельної площі, що підлягає відведення
під споруди ДРЕС та селище енергетиків; суміщений план, детальне планування
житлового сектору ДРЕС; інженерно-технічні заходи з цивільної оборони.
Комплекс 1–93: Техніко-економічне обґрунтування щодо вибору пункту будівництва; обґрунтування щодо необхідності споруд станції; техніко-економічні показники по мережевих спорудах; план розташування ДРЕС; карта родовищ покладів
бурого вугілля; схема лінії електропередачі; ділянка водозабору.
Комплекс 1–94: Ситуаційний план району будівництва; метеорологічні умови району ДРЕС; схема каналу Сіверський Донець – Донбас; розширення ДРЕС до 200
тис. кВт; план відведення земель під споруди золовідвалу; інженерно-технологічні
заходи цивільної оборони.
Комплекс 1–275: Загальна та економічна частини проекту, варіанти надбудови для
забезпечення високого тиску, план дамби та водоскид золовідвалу, розширення
золовідвалу, новий золовідвал та план золопроводів.
Комплекс 1–408: Генеральний план, схеми ситуаційних планів розміщення
об’єктів АТЕЦ в Харківській області, техніко-економічні документи з виявлення
пунктів будівництва джерел теплопостачання м. Харкова.
8. Російською мовою.
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16.  1. Р-43
2. Державний інститут з проектування тракторних заводів та заводів сільськогосподарського машинобудування “Дніпротракторсільгоспмаш” Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР,
м. Харків
3. Республіканський державний інститут з проектування нових заводів і реконструкції наявних машинобудівних та металообробних заводів “Укрдіпромез” створено
у 1928 р. У 1930 р. з його складу виокремлено Українську філію Державного інституту з проектування машинобудівних та металообробних заводів “Діпромаш”.
У 1939 р. філію перейменовано на Харківське відділення Інституту з проектування заводів середнього машинобудування “Діпросередмаш”. У 1946 р. назву
змінено на Українське відділення Державного інституту з проектування заводів
автомобільної промисловості “Діпроавтопром”. З 1948 р. – Українське відділення
Державного інституту з проектування заводів автомобільної і тракторної промисловості “Діпроавтотракторопром”. У 1953 р. на його базі створено Державний
інститут з проектування заводів сільськогосподарського машинобудування “Діпросільгоспмаш”. У 1955 р. інститут перейменовано на Державний інститут з
проектування тракторних заводів і заводів сільськогосподарського машинобудування “Діпротракторосільгоспмаш”. У 1978 р. назву змінено на Державний ордена Трудового Червоного Прапора інститут з проектування тракторних заводів
і заводів сільськогосподарського машинобудування “Діпротракторсільгоспмаш”.
У 1994 р. зареєстровано ВАТ “Головний інститут з проектування заводів тракторного, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування” (ВАТ “Діпротракторсільгоспмаш”).
4. 14 од. зб.
5. 1960 р.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–102: Завдання з проектування, генеральний план, креслення по транспорту, теплопостачанню, повітропостачанню, зовнішніх мережах водогону і
каналізації, електропостачання та слабкострумового господарства, завдання по
цехах, специфікації технологічного обладнання, креслення з технологічної частини.
8. Російською мовою.
17.  1. Р-62
2. Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану Міністерства
кольорової металургії СРСР, м. Запоріжжя
3. Філію Державного спеціального проектного інституту № 1 на Дніпровському
алюмінієвому заводі створено у 1956 р. на базі проектно-конструкторського відділу Дніпровського титано-магнієвого заводу та бригади проектувальників Державного інституту з проектування алюмінієвих, магнієвих та електродних заводів
“Діпроалюміній”. У 1958 р. філію реорганізовано в Український державний проектний інститут кольорової металургії “Укрдіпрокольормет”. У грудні 1958 р. його
перейменовано на Український науково-дослідний і проектний інститут кольорової металургії “Укрдіпрокольормет”. З 1965 р. – Всесоюзний науково-дослідний
і проектний інститут титану. З 1991 р. – Український науково-дослідний і проектний інститут титану. У 1993 р. установу перейменовано на Державний науководослідний і проектний інститут титану.
4. 191 од. зб.
5. 1938–1964 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–104: Техніко-економічна та технологічна частини, паспорт заводу,
генеральний план і транспорт, електропостачання, генеральний план об’єктів та
зовнішньоцеховий транспорт, ситуаційний план з мережею водогону і каналізації,
принципова схема електропостачання заводу, план кабельних мереж.
Комплекс 1–141: Завдання на проектування, реконструкцію, розширення, доопрацювання будівництва, титанове виробництво, генеральний план і транспорт,
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електрична частина, виготовлення виробів з особливо чистого кварцу, апаратурнотехнологічна схема безперервного розкладання сировини.
Комплекс 1–142: Техніко-економічні обгрунтування, технологічна, будівельна і
сантехнічна частини, дислокація спецспоруд на генеральному плані, специфікації
та експлікації обладнання, зв’язок і оповіщення, схеми вентиляції.
8. Російською мовою.
18.  1. Р-85
2. Державний проектний інститут з водопостачання, каналізації та гідротехнічних споруд “Харківський Водоканалпроект” Держбуду СРСР, м. Харків
3. Трест “Водоканалпроект” із відділенням у м. Харкові створено за постановою
колегії Наркомату важкої промисловості СРСР від 21 лютого 1932 р. № 119. З
1939 р. – Харківське відділення Державного всесоюзного тресту з вишукувань
і проектування зовнішніх водогонів, каналізації, гідротехнічних споруд та дренажу “Водоканалпроект” (м. Москва, РРФСР). У 1951 р. трест реорганізовано в
інститут, а назву відділення змінено на Харківське відділення Державного проектного інституту з вишукувань і проектування зовнішніх водогонів, каналізації та
гідротехнічних споруд “Водоканалпроект”. У 1963 р. його реорганізовано у Харківський науково-дослідний і проектний інститут “Харків ВодоканалНДІпроект”.
З 1967 р. – Державний проектний інститут “Харківський Водоканалпроект”.У
1993 р. зареєстровано ВАТ “Харківський проектний інститут з водопостачання і
каналізації” (ВАТ “Харківський Водоканалпроект”). Основні напрями діяльності – проектування, участь в будівництві, наладці споруд водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод і промислової гідротехніки у містах та інших
населених пунктах, на підприємствах різних галузей промисловості (у нафтодобуванні та нафтопереробці, металургії та машинобудуванні, хімії та харчовій промисловості).
4. 132 од. зб.
5. 1960–1972 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–163: Звіти про інженерно-геологічні вишукування, топографічні та
геодезичні роботи, ситуаційні схеми основних водоймищ та водогонів у м. Харкові, плани підземних комунікацій, каталоги та відомості координат, розбивочні
креслення.
Комплекс 1–395: Технічні звіти про топографічні та геодезичні роботи з очисних
споруд, ставків-відстійників зливового колектора, траси промислової каналізації
цехів стиролу та полістиролу; каталоги координат і позначок; генеральні плани
старого та нового майданчиків заводу; генплан заводу з мережами та спорудами
водогону і каналізації; ситуаційний план м. Горлівки Донецької області; плани
трас колекторів.
Комплекс 1–396: Очищення стічних вод; відведення промислових стоків у оз. Сиваш; плани трас магістральних трубопроводів, каналів; ситуаційний план із розташуванням Слов’янської ГРЕС; ситуаційний план розташування споруд і мереж;
каталоги координат.
Комплекс 1–397: розрахункова схема водопровідної мережі м. Дніпропетровська
на пропуск максимальних господарських витрат води; розширення Ломовського
водозабору.
8. Російською мовою.
19.  1. Р-86
2. Дніпропетровський державний проектно-розвідувальний інститут “Дніпродіпротранс” Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Дніпропетровськ
3. Проектний інститут “Дніпротранспроект” створено у 1936 р. згідно з наказом
Наркомату шляхів сполучення СРСР від 15 липня 1936 р. № 99/ц як територіальне відділення Дніпропетровського відділення Всесоюзного об’єднання “Союзтранспроект” на базі Дніпропетровського відділення “Союзтранспроекту”, про-
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ектного відділу Ворошиловградської залізничної дороги та проектного відділу
Сталінського будівельно-монтажного тресту. У 1951 р. інститут перейменовано
на Дніпропетровський державний проектно-вишукувальний інститут “Дніпродіпротранс”. Назва інституту з 1998 р. – Відкрите акціонерне товариство “Інститут
“Дніпродіпротранс”.
4. 109 од. зб.
5. .1942–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 1–147: Економічна записка; пропускна здатність; матеріали з питання
збільшення проектної потужності залізниці, що будується; плани траси; графіки
пропускної здатності перегонів, ділянок; плани високої платформи та шляхів обладнання вагонів.
Комплекс 1–475: Плани перегонів, станцій, уточнені схеми ділянок лінії Тайшет –
Лена (друга колія) Східно-Сибірської залізниці.
8. Російською мовою.
20.  1. Р-115
2. Державний Макіївський ордена Жовтневої революції науково-дослідний
інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості “МакНДІ” Міністерства
вугільної промисловості СРСР, м. Макіївка Донецької області
3. Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки у гірничій промисловості та
гірничорятувальній справі створено у 1927 р. У 1947 р. інститут перейменовано
на Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій
промисловості (“МакНДІ”). У 1971 р. указом Президії Верховної Ради СРСР від
22 січня 1971 р. № 1101-VІІІ інститут нагороджено орденом Жовтневої революції.
4. 8 од. зб.
5. 1980–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Комплекс 3–39: Звіти про НДР з проблем: дослідження процесів зміни атмосфери
шахт; аналізу вибухів газу і вугільного пилу на шахтах, розробки заходів щодо їх
попередження; дослідження складу та ступеню зараження зовнішнього повітря,
ефективності заходів з очищення зовнішнього повітря, що подається у гірничі
виробки.
8. Російською мовою.
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державний архів в автономній
республіці крим

21.  1. Р-2638
2. Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь Автономної Республіки Крим
3. Створено у травні 1919 р. Тимчасово припинив діяльність у червні 1919 р., поновив її у листопаді 1920 р. Займається забезпеченням збереження документів,
комплектуванням, науковою розробкою й використанням архівних матеріалів.
4. 115 справ
5. 1967–1995 рр.
6. 2001–2009 рр.
7. Річні плани й звіти про роботу відділу секретних фондів. Матеріали з комплектування архіву секретними документами, про розсекречування документів, використання матеріалів для оперативних, наукових, довідкових цілей.
8. Російською мовою.
22.  1. П-1
2. Кримський республіканський комітет Компартії України, м. Сімферополь
Кримської АРСР
3. Створено у 1917 р. Керував партійними органами й організаціями Криму. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 109 справ
5. 1964–1988 рр.
6. 2002–2006 рр.
7. Плани роботи відділів. Зведені річні партійні бюджети, кошториси витрат, штатні
розклади. Статистичні звіти про склад обласної партійної організації, та зміну
кадрів. Довідки про роботу підприємств оборонної промисловості, адміністративних органів, з питань фінансово-господарської діяльності. Інформація про
факти хабарництва, розкрадання державного майна. Документи про міжнародну
діяльність, роботу з іноземними делегаціями.
8. Російською мовою.
23.  1. П-8
2. Сімферопольский міський комітет Компартії України, м. Сімферополь
Кримської області
3. Створено у 1930 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 7 справ
5. 1983–1987 рр.
6. 2002 р.
7. Інформації з питань оборонної роботи. Мобілізаційний план міському КПУ.
8. Російською мовою.
24.  1. П-10
2. Київський районний комітет Компартії України, м. Сімферополь Крим-
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3. Створено у 1938 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1990 р.
4. 1 справа
5. 1977 р.
6. 2002 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
25.  1. П-35
2. Севастопольський міський комітет Компартії України, м. Севастополь
Кримської області
3. Створено у 1930 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 13 справ
5. 1960–1976 рр.
6. 2002 р.
7. Інформації з питань оборонної роботи. Мобілізаційні плани міському КПУ.
8. Російською мовою.
26.  1. П-48
2. Керченський міський комітет Компартії України, м. Керч Кримської області
3. Створено у 1930 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 11 справ
5. 1961–1990 рр.
6. 2002–2006 рр.
7. Протоколи закритих засідань бюро міського комітету КПУ. Мобілізаційні плани
міському КПУ.
8. Російською мовою.
27.  1. П-51
2. Кіровській районний комітет Компартії України, м. Керч Кримської області
3. Створено у 1936 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1988 р.
4. 2 справи
5. 1984–1986 рр.
6. 2002 р.
7. Протоколи закритих засідань бюро районного комітету КПУ. Мобілізаційний
план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
28.  1. П-72
2. Феодосійський міський комітет Компартії України, м. Феодосія Кримської
області
3. Створено у 1930 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 3 справи
5. 1981–1985 рр.
6. 2002–2006 рр.
7. Протоколи закритих засідань бюро міського комітету КПУ. Мобілізаційний план
міському КПУ.
8. Російською мовою.
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29.  1. П-77
2. Євпаторійський міський комітет Компартії України, м. Євпаторія Кримської області
3. Створено у 1939 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1977–1978 рр.
6. 2002 р.
7. Мобілізаційний план міському КПУ.
8. Російською мовою.
30.  1. П-88
2. Чорноморський районний комітет Компартії України, смт  Чорноморське
Чорноморського району Кримської області
3. Створено у 1924 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 2 справи
5. 1983–1986 рр.
6. 2002 р.
7. Інформації з питань оборонної роботи. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
31.  1. П-114
2. Судацький районний комітет Компартії України, м. Судак Кримської області
3. Створено у 1921 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1980–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
32.  1. П-116
2. Сакський районний комітет Компартії України, м. Саки Кримської області
3. Створено у 1935 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1986–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
33.  1. П-119
2. Нижньогірський районний комітет Компартії України, смт Нижньогірський
Нижньогірського району Кримської області
3. Створено у 1930 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1985 р.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
34.  1. П-128
2. Совєтський районний комітет Компартії України, смт Совєтський Совєтського району Кримської області
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3. Створено у 1921 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 2 справи
5. 1984–1986 рр.
6. 2002–2006 рр.
7. Інформації з питань оборонної роботи. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
35.  1. П-133
2. Кіровській районний комітет Компартії України, смт Кіровське Кіровського району Кримської області
3. Створено у 1935 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1989 р.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
36.  1. П-135
2. Білогірський районний комітет Компартії України, м. Білогірськ Кримської області
3. Створено у 1920 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1980–1981 рр.
6. 2002 р.
7. Інформації з питань оборонної роботи.
8. Російською мовою.
37.  1. П-140
2. Первомайський районний комітет Компартії України, смт Первомайське
Первомайського району Кримської області
3. Створено у 1935 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1983–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
38.  1. П-142
2. Красногвардійський районний комітет Компартії України, смт Красногвардійське Красногвардійського району Кримської області
3. Створено у 1935 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1986–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план райкому КПУ.
8. Російською мовою.
39.  1. П-7854
2. Алуштинський міський комітет Компартії України, м. Алушта Кримської
області
3. Створено у 1965 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
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4. 1 справа
5. 1986–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план міському КПУ.
8. Російською мовою.
40.  1. П-7911
2. Джанкойський міський комітет Компартії України, м. Джанкой Кримської
області
3. Створено у 1965 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 6 справ
5. 1984–1989 рр.
6. 2002–2006 рр.
7. Протоколи закритих засідань бюро міського комітету КПУ. Мобілізаційний план
міському КПУ.
8. Російською мовою.
41.  1. П-8305
2. Красноперекопський міський комітет Компартії України, м. Красноперекопськ Кримської області
3. Створено у 1977 р. Керував роботою первинних партійних організацій. Остаточно припинив діяльність у 1991 р.
4. 1 справа
5. 1987–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Мобілізаційний план міському КПУ.
8. Російською мовою.
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42.  1. Р-9
2. Відкрите акціонерне товариство “Вінницький завод тракторних агрегатів”,
м. Вінниця
3. Засновано у 1880 р. як ремісниче виробництво на базі чавунного литва. Виробляв
та ремонтував машини і механізми для цукрових, винокурних, маслобійних заводів та сільськогосподарський реманент. Націоналізовано у січні 1919 р. До Великої Вітчизняної війни мав назву Вінницький державний машинобудівний завод
“Молот”. Надалі підприємство зазнало низки перейменувань: 1944–1969 рр. –
Вінницький агрегатний завод; 1969–1976 рр. – Вінницький завод тракторних
агрегатів; 1976–1980 рр. – Вінницький завод тракторних агрегатів ім. 25-го
з’їзду КПРС; 1980–1988 рр. – Вінницький ордена Трудового Червоного Прапора завод тракторних агрегатів ім. 25-го з’їзду КПРС; 1988–1992 рр. – Виробниче
об’єднання “Вінницький завод тракторних агрегатів”; з 1992 р. – ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів”. У січні 2008 р на базі ВАТ було створено Групу
компаній “Вінницький агрегатний завод”, що складається з ТОВ “Вінницький
агрегатний завод” і ТОВ “Торговельний дім “Вінницький агрегатний завод”. Займаються виробництвом і збутом комплектуючих до тракторів (гідродвигуни, гідроциліндри, насоси, рукави високого тиску та ін.).
4. 11 справ
5. 1969–1976 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження, вказівки Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР та листування з ним. Документи про прийняття іноземних спеціалістів. Листування з підприємствами з питань виготовлення
спецвиробів.
8. Російською мовою.
43.  1. Р-61
2. Українська асоціація з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості “Укрцукоркамінь”, м. Вінниця
3. У 1925–1928 рр. – Вінницьке управління вапняковими родовищами Управління Цукротресту СРСР. У 1929–1930 рр. – Вінницький вапняно-кам’яний комбінат Управління Цукротресту СРСР. У 1931–1941 рр. – Державний Український
вапняно-кам’яний комбінат Головного управління цукрової промисловості СРСР.
Поновив діяльність 8 серпня 1944 р. як Державний союзний трест вапнякових
родовищ Головного управління цукрової промисловості СРСР “Цукоркамінь”. У
1954–1959 рр. – Державний Український трест вапнякових родовищ Українського управління цукрової промисловості СРСР. У 1959–1961 рр. – трест будівельних та нерудних матеріалів. У 1961 р. на базі тресту та обласного управління
промбудматеріалів створено управління промисловості будівельних матеріалів.
На підставі наказу Міністерства харчової промисловості від 22 грудня 1965 р.
№ 228 створено трест “Цукоркамінь”, який у 1969 р. перейменовано в “Укрцукоркамінь”. Відповідно до наказу Мінхарчопрому УРСР від 27 лютого 1976 р.
№ 63 на базі підприємства створено Українське виробниче об’єднання з
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видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості. Рішенням установчої конференції повноважних представників підприємств від 25 березня 1992 р.
на базі об’єднання створено Українську асоціацію з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості “Укрцукоркамінь”. Згодом на зборах повноважних представників підприємств асоціації прийнято рішення про припинення
діяльності асоціації з 1 квітня 2008 р.
4. 12 справ
5. 1966–1973 рр.
6. 2010 р.
7. Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління цукрової промисловості. Накази по тресту “Укрцукоркамінь”.
8. Російською мовою.
44.  1. Р-80
2. Вінницька державна швейна фабрика ім. М.М. Володарського, м. Вінниця
3. У 1923 р. профспілка швейників організувала у Вінниці майстерню для безробітних кравців. Швейну фабрику створено Подільським губернським комітетом
біржі праці в 1927 р. на базі зазначеної майстерні, наступного року їй присвоєно
ім’я М.М. Володарського. Відповідно до постанови раднаргоспу Подільського
економічного району від 20 вересня 1965 р. № 300 створено Вінницьке обласне
виробниче швейне об’єднання (ВШО) ім. М.М. Володарського у складі 10 фабрик. Наказом по об’єднанню швейна фабрика ім. М.М. Володарського реорганізована в головне підприємство об’єднання. Об’єднання здійснювало загальне
керівництво підприємствами легкої промисловості на території області. У 1992 р.
головне підприємство ВШО ім. М.М. Володарського реорганізоване у Вінницьку державну швейну фабрику ім. М.М. Володарського, яка підпорядковувалась
Держкомітету України з легкої та текстильної промисловості. У 1993 р. ВШО
розпалось, а вінницьке головне підприємство у квітні 1994 р. реорганізовано у
ВАТ “Володарка”. Основний напрям діяльності фабрики – пошив класичних чоловічих костюмів, у т.ч. на експорт і за іноземними замовленнями.
4. 6 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження по Вінницькому ВШО ім. М.М. Володарського.
8. Російською мовою.
45.  1. Р-151
2. Виконавчий комітет Вінницької міської Ради народних депутатів, м. Вінниця
3. Вінницьку міську Раду робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
уперше обрано в листопаді 1921 р. З 1937 р. – виконавчий комітет міської Ради
депутатів трудящих. Діяльність міськвиконкому тимчасово припинялася в період окупації міста нацистськими військами. Відповідно до Конституції 1977 р.
– виконавчий комітет міської Ради народних депутатів. Виконував функції органу
державної влади на території міста.
4. 15 справ
5. 1984–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Розпорядження облвиконкому та документи про їх виконання. Рішення звужених
засідань міськвиконкому. Протоколи засідань комісії з надзвичайних ситуацій.
Доповідні записки, довідки, інформації відділів міськвиконкому з питань їх діяльності.
8. Російською, українською мовами.
46.  1. Р-649
2. Архівний відділ Вінницького облвиконкому, м. Вінниця
3. Створено одночасно з утворенням Вінницької області у 1932 р. як архівне управ-
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ління Вінницького облвиконкому. У 1938 р. управління реорганізовано в архівний відділ облвиконкому. З 1938 по 1959 рр. підпорядковувався УНКВС, згодом
УМВС УРСР. Відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 11
квітня 1960 р. та за рішенням облвиконкому від 5 липня 1960 р. відділ передано
у підпорядкування Вінницькому облвиконкому. Ліквідовано 16 листопада 1988 р.
відповідно до рішення облвиконкому від 27 вересня 1988 р. № 215. Здійснював
загальне керівництво архівною справою та архівними установами на території
Вінницької області.
4. 7 справ
5. 1944 р., 1965–1977 рр.
6. 2007–2008 рр.
7. Протоколи засідань звуженої ЕПК. Списки установ, підприємств, організацій та
їх керівників у період німецько-фашистської окупації Вінницької області. Списки
спецчастин Вінницької області.
8. Російською мовою.
47.  1. Р-654
2. Виконавчий комітет Ямпільської районної Ради народних депутатів,
смт Ямпіль Ямпільського району Вінницької області
3. Створено на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районний виконавчий комітет (райвиконком) Ради робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів. З 1937 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. Діяльність райвиконкому тимчасово припинялась під час окупації території району
нацистськими військами. У 1962 р. райвиконком припинив свою діяльність у
зв’язку з ліквідацією району у рамках адміністративно-територіальної реформи.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. поновив
діяльність. З 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради народних депутатів.
Виконував функції органу державної влади на території району.
4. 5 справ
5. 1967–1972 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому. Постанови надзвичайних протиепідемічних комісій при облвиконкомі та райвиконкомі. Листування з
обласним відділом охорони здоров’я, облсанепідемстанцією про попередження
захворюваності інфекційними хворобами.
8. Російською, українською мовами.
48.  1. Р-700
2. Вінницьке обласне виробниче управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. Вінниця
3. У 1932–1941 рр. діяла Вінницька обласна контора Всесоюзного державного
об’єднання із заготівель зернових, бобових, круп’яних і фуражних культур. У
1944–1954 рр. – Вінницька обласна контора Всесоюзного об’єднання “Південьзаготзерно”, з 1954 р. – “Заготзерно”. У 1957–1965 рр. – обласне управління хлібопродуктів, у 1965–1969 рр. – обласне управління хлібопродуктів і комбікормової
промисловості, у 1969–1986 рр. – обласне управління хлібопродуктів. З 1986 р. –
Вінницьке обласне управління хлібопродуктів. Підпорядковувалось Міністерству
заготівель УРСР. Основні функції – здійснення виробничо-технічного керівництва, контролю з виконанням договорів контрактації із закупівель, забезпечення
належних умов приймання та збереженості хлібопродуктів, відпуск споживачам
з державних ресурсів зерна, борошна, круп тощо, організація будівництва та експлуатації елеваторів, зерносховищ і т. ін.
4. 8 справ
5. 1966–1974 рр.
6. 2010 р.
7. Піврічні та квартальні звіти про рух хлібофуражної продукції.
8. Російською мовою.
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49.  1. Р-791
2. Виконавчий комітет Томашпільської районної Ради народних депутатів,
смт Томашпіль Томашпільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 13 справ
5. 1967–1977 рр.
6. 2006–2007 рр.
7. Рішення звужених засідань Вінницького облвиконкому, Томашпільського райвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
50.  1. Р-961
2. Пиківський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м-ко Пиків Пиківського р-ну Вінницької
округи
3. Створено на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
Здійснював загальне керівництво роботою підпорядкованих волосних, сільських
Рад, установ, організацій, підприємств Пиківського району. Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 30 червня 1930 р. припинив свою діяльність у
зв’язку з ліквідацією району.
4. 2 справи
5. 1923–1928 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи засідання “трійки” при Вінницькому окрвиконкомі. Обіжники, листування Вінницького окрвиконкому, райвиконкомів про заготівлю хліба, боротьбу з
самогоноварінням та ін.
8. Українською, російською мовами.
51.  1. Р-1044
2. Вінницька обласна рада професійних спілок, м. Вінниця
3. Створена відповідно до постанови ВЦРПС від 23 лютого 1932 р. Ліквідована
згідно з постановою 6-го пленуму ВЦРПС (травень 1937 р.). Поновила діяльність
у 1948 р. відповідно до постанови 19-го пленуму ВЦРПС. За постановою пленуму Укрпрофради від 11 січня 1963 р. розділена на дві ради: промислову і сільську.
За постановою пленуму облпрофради від 19 грудня 1964 р. відбулося зворотне
об’єднання двох рад в єдину облпрофраду. Основні функції облпрофради – координація спільних дій профспілкових організацій області, перевіряння виконання
рішень ВЦРПС профспілковими організаціями, здійснення загального керівництва і контроль за фінансовою діяльністю профспілкових організацій та ін.
4. 23 справи
5. 1967–1981рр.
6. 2010 р.
7. Спільні постанови Вінницького обкому Компартії України, облвиконкому, обласної ради профспілок, обкому ЛКСМУ. Статистичні звіти, відомості облпрофради,
ФЗМК про виконання профспілкового бюджету, кількість профорганізацій, профроботу, членів профспілок. Документи з питань організації іноземного туризму.
8. Російською, українською мовами.
52.  1. Р-1161
2. Вінницька обласна спілка споживчих товариств, м. Вінниця
3. Створено відповідно до постанови позачергової 4-ї сесії ВУЦВК 12-го скликання
від 9 лютого 1932 р. Підпорядковується Укоопспілці. Організовує діяльність низових ланок системи споживчої кооперації, здійснює загальне керівництво торгівлею промисловими, продовольчими товарами, заготівлею сільськогосподарської
продукції у населення, роботою виробничих підприємств системи споживчої ко-
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операції.
4. 44 справи
5. 1966–1977 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови, розпорядження Укоопспілки, облвиконкому, правління облспоживспілки.
8. Російською, українською мовами.
53.  1. Р-1164
2. Виконавчий комітет Мурованокуриловецької районної Ради народних депутатів, смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького р-ну Вінницької
обл.
3. Див. Р-654
4. 28 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, Мурованокуриловецького райвиконкому. Постанови надзвичайних протиепідемічних комісій при облвиконкомі, райвиконкомі та листування з обласним відділом охорони здоров’я, санепідемстанцією
про попередження захворюваності інфекційними хворобами. Інформації, доповідні записки про посилення боротьби з розкраданням соціалістичної власності.
8. Російською, українською мовами.
54.  1. Р-1238
2. Вінницьке державне підприємство “Виробниче об’єднання “Хімпром”,
м. Вінниця
3. Вінницький суперфосфатний завод збудовано у 1912 р. З 1922 р. – Вінницький
суперфосфатний завод ім. Я.М. Свердлова. Згідно з постановою Вінницького
раднаргоспу від 27 жовтня 1962 р. завод реорганізовано у Вінницький хімічний
комбінат. Відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від
25 квітня 1975 р. № 300 підприємство перейменовано у Вінницький хімічний завод. 17 лютого 1976 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР завод нагороджено
орденом Трудового Червоного Прапора. З 1989 р. – Вінницьке ордена Трудового
Червоного Прапора виробниче об’єднання “Хімпром” (наказ Державної агрохімічної асоціації від 21 грудня 1989 р., № 32). З 1993 р. – Вінницьке державне підприємство “Виробниче об’єднання “Хімпром” (наказ Міністерства промисловості України від 29 грудня 1993 р., № 367). Ліквідовано 26 червня 2006 р. Основний
напрям діяльності – виробництво мінеральних добрив, синтетичних миючих засобів, гумово-технічних виробів.
4. 25 справ
5. 1966–1984 рр.
6. 2010 р.
7. Накази союзного і республіканського міністерств хімічної промисловості. Накази
по Вінницькому хімкомбінату. Документи про приймання іноземних делегацій,
відрядження за кордон спеціалістів комбінату. Листування з питань експорту хімічних товарів.
8. Російською мовою.
55.  1. Р-1395
2. Вінницький окружний комісар (гебітскомісар м. Вінниці) (періоду німецькофашистської окупації), м. Вінниця
3. Розпочав свою діяльність у серпні 1941 р. відповідно до наказів імперського комісара України. Підпорядковувався генеральному комісаріату Житомирської генеральної округи, до складу якої входила німецька зона окупації Вінницької області. Апарат гебітскомісара діяв як вищий орган окупаційної влади на території
округи. Припинив свою діяльність у березні 1944 р. з наближенням лінії фронту.
4. 2 справи
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5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Особові справи службовців установ Літинського району. Списки населення по
селах району.
8. Німецькою, українською мовами.
56.  1. Р-1410
2. Ямпільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), смт
Ямпіль Ямпільського р-ну Вінницької обл.
3. Створена восени 1941 р. як орган місцевого самоврядування під контролем військової окупаційної (румунської) влади і була їй підзвітна. Припинила діяльність
у березні 1944 р. з наближенням лінії фронту.
4. 4 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з сільськими управами Ямпільського району щодо нарахування податків. Відомості, списки працівників районних установ, сільських управ на
отримання зарплати, продуктів та промтоварів.
8. Українською, російською, румунською мовами.
57.  1. Р-1417
2. Шпиківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
смт Шпиків Тульчинського району Вінницької обл.
3. Див Р-1410
4. 2 справи
5. 1942, 1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з сільськими управами з господарських питань. Списки службовців
райуправи, поліції, старост.
8. Російською, румунською мовами.
58.  1. Р-1421
2. Даньківська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації),
с. Даньківка Іллінецького р-ну Вінницької обл.
3. Створена в 1941 р. як орган обмеженого місцевого самоврядування для сільських
громад. Підпорядковувалась Шпиківській районній управі. Припинила діяльність
у березні 1944 р. з наближенням лінії фронту.
4. 1 справа
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Акт обстеження сільської управи. Списки осіб, що служили в поліції.
8. Російською, українською мовами.
59.  1. Р-1495
2. Чернівецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
смт Чернівці Чернівецького р-ну Вінницької обл.
3. Див Р-1410
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження районної управи. Списки службовців районних установ на отримання продуктів.
8. Українською, російською мовами.
60.  1. Р-1597
2. Виконавчий комітет Козятинської районної Ради народних депутатів, м. Козятин Козятинського р-ну Вінницької обл.
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3. Створено на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
З 1937 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. Діяльність
райвиконкому тимчасово припинялась під час окупації території нацистськими
військами. Відповідно до Конституції 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради
народних депутатів. Виконував функції органу державної влади на території району.
4. 9 справ
5. 1944, 1966–1973 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, Козятинського райвиконкому. Документи про громадян – мешканців Козятинського району, яких позбавлено виборчих прав.
8. Російською, українською мовами.
61.  1. Р-1608
2. Вінницький міський військовий комісаріат, м. Вінниця
3. Створено відповідно до наказу Революційної Військової Ради Республіки від 6
січня 1919 р. З листопада 1945 р. на базі міськвійськкомату створено три районних: Ленінський, Свердловський та Кіровський. У листопаді 1948 р. знову створено єдиний міський військкомат.
4. 2 справи
5. 1958–1960 рр., 1967 р.
6. 2007 р.
7. Військово-економічна довідка по м. Вінниці та Вінницькому району. Список офіцерів запасу.
8. Російською мовою.
62.  1. Р-1619
2. Крижопільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
смт Крижопіль Крижопільського р-ну Вінницької обл.
3. Див Р-1410
4. 2 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Списки працівників районних установ.
8. Українською, російською мовами.
63.  1. Р-1648
2. Соколівська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації),
с. Соколівка Крижопільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1421. Підпорядковувалась Крижопільській районній управі.
4. 1 справа
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості на видачу зерна службовцям сільуправи та сільської поліції.
8. Українською мовою.
64.  1. Р-1812
2. Державний архів Вінницької області, м. Вінниця
3. Створено у 1932 р. одночасно зі створенням Вінницької області як Вінницький обласний історичний архів. З 1938 р. – Вінницький обласний держархів. З 1980 р. –
Державний архів Вінницької області. Здійснює загальне управління архівною справою та діловодством на території області, забезпечує постійне державне зберігання
документів Національного архівного фонду України місцевого значення.
4. 100 справ
5. 1966–1993 рр.
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6. 2005–2008 рр.
7. Накази, директиви Головного архівного управління. Накази директора держархіву. Протоколи засідань звуженої ЕПК архівного відділу та документи
до них. Плани роботи першої частини. Звіти про використання секретних документів. Акти приймання-передавання справ секретного діловодства. Акти
перевіряння наявності справ першої частини. Листування з ГАУ при Раді Міністрів УРСР про комплектування та використання документів. Особові справи дослідників.
8. Російською мовою.
65.  1. Р-1883
2. Вінницька обласна прокуратура, м. Вінниця
3. Створено у 1932 р. одночасно зі створенням Вінницької області. Тимчасово припиняла свою діяльність у період окупації області нацистськими військами. Здійснює нагляд за дотриманням законності всіма установами, підприємствами, організаціями і громадянами на території Вінницької області, виступає як сторона
обвинувачення при розгляді судових справ та ін.
4. 36 справ
5. 1967–1970 рр.
6. 2007–2009 рр.
7. Протоколи міжвідомчих нарад при прокуророві області. Статистичні звіти. Документи з питань прокурорсько-слідчої роботи, прокурорського нагляду (інформації, доповіді, аналітичні матеріали). Документи про роботу з кадрами.
8. Російською мовою.
66.  1. Р-1930
2. Виконавчий комітет Тростянецької районної Ради народних депутатів,
смт Тростянець Тростянецького р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 21 справа
5. 1972–1975 рр.
6. 2004–2006 рр.
7. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії при облвиконкомі. Інформації,
довідки з питань боротьби з розкраданням соціалістичної власності. Листування
з обласним відділом охорони здоров’я, санепідемстанцією з питань запобігання
захворюваності інфекційними хворобами.
8. Російською, українською мовами.
67.  1. Р-2001
2. Виконавчий комітет Піщанської районної Ради народних депутатів, смт Піщанка Піщанського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 7 справ
5. 1949–1956, 1971–1976 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Листування про відведення земельних
ділянок для спеціальних потреб.
8. Російською, українською мовами.
68.  1. Р-2243
2. Виконавчий комітет Калинівської районної Ради народних депутатів, м. Калинівка, Калинівського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 33 справи
5. 1948–1995 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Документи про відведення земельних
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ділянок для військових частин.
8. Російською, українською мовами.
69.  1. Р-2252
2. Виконавчий комітет Теплицької районної Ради народних депутатів, смт Теплик Теплицького р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 20 справ
5. 1974–1981рр.
6. 2006–2009 рр.
7. Рішення звуженого засідання облвиконкому; інформації, довідки про посилення
боротьби з розкраданням соціалістичної власності; листування з питань релігійних культів.
8. Російською, українською мовами.
70.  1. Р-2257
2. Виконавчий комітет Хмільницької районної Ради народних депутатів,
м. Хмільник, Хмільницького р-ну Вінницької обл.
3. Створено на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
З 1937 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. Діяльність
райвиконкому тимчасово припинялась під час окупації території Вінниччини
німецькими та румунськими військами (1941–1944 рр.). Відповідно до оновленої
Конституції СРСР у 1977 р. райвиконком перейменовано у виконавчий комітет
райради народних депутатів. Виконував функції органу державної влади на території Хмільницького району.
4. 4 справи
5. 1975–1976 рр.
6. 2007 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, Хмільницького райвиконкому. Інформації, довідки про посилення боротьби з розкраданнями соціалістичної власності.
Листування з обласними організаціями з питань діяльності релігійних культів.
8. Російською, українською мовами.
71.  1. Р-2280
2. Самгородоцька команда Козятинського жандармського посту (періоду
німецько-фашистської окупації), с. Самгородок, Козятинського р-ну Вінницької обл.
3. Діяла в період німецько-фашистської окупації з метою забезпечення громадського порядку, виконання вимог і розпоряджень окупаційної влади.
4. 2 справи
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Тимчасові посвідчення жандармів.
8. Німецькою, російською мовами.
72.  1. Р-2348
2. Дзигівська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Дзигівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1421. Підпорядковувалась Ямпільській районній управі.
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Ямпільської райуправи, начальника жандармерії. Списки жандармів.
8. Українською мовою.
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73.  1. Р-2355
2. Вінницьке обласне управління статистики, м. Вінниця
3. Створено на підставі постанови РНК УРСР від 4 червня 1932 р. “Про організацію
Управління народногосподарського обліку УРСР та його місцевих органів” як Вінницьке обласне управління народногосподарського обліку. Підпорядковувалось
Центральному управлінню народногосподарського обліку Держплану СРСР і,
відповідно, Управлінню народногосподарського обліку при Держплані УРСР. У
1941, 1944–1948 рр. – Управління статистики Уповноваженого Держплану СРСР
у Вінницькій області. У 1948–1951 рр. – Вінницьке обласне статистичне управління ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. У 1951–1987 рр. – Статистичне управління
Вінницької області. Згідно з наказом Державного комітету статистики УРСР від
18 вересня 1987 р. за № 8 з 1 жовтня 1987 р. – Вінницьке обласне управління статистики Державного комітету статистики України. Згідно з наказом Державного
комітету статистики України від 6 лютого 2004 р. за № 66 Вінницьке обласне
управління статистики реорганізовано в Головне управління статистики у Вінницькій області. Основна функція управління – здійснення обліку та звітності,
ведення статистики за різними показниками в усіх галузях народного господарства, підготовка аналітичних розрахунків, проведення переписів населення
тощо.
4. 3 справи
5. 1968–1973 рр.
6. 2006 р.
7. Зведені річні звіти про виробничий травматизм. Розрахунок чисельності населення у працездатному віці.
8. Російською мовою.
74.  1. Р-2376
2. Погребищенська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації),
смт Погребище Погребищенського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-2280
4. 2 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Список поліцейських Погребищенської районної управи.
8. Українською, російською, німецькою мовами.
75.  1. Р-2379
2. Могилів-Подільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1410
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Списки співробітників районної управи, маслобоєнь, млинів. Заяви про прийняття на службу до поліції.
8. Українською, російською мовами.
76.  1. Р-2415
2. Вінницький ордена Жовтневої Революції м’ясокомбінат Вінницького
об’єднання м’ясної промисловості, м. Вінниця
3. Побудований у 1929 р. Розпочав роботу 25 вересня 1930 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 січня 1971 р. за успішне виконання виробничих завдань
нагороджений орденом Жовтневої революції. Основний вид діяльності – виробництво м’ясопродуктів. Нині підпорядковується “Фінансовій консалтингові групі Укрм’ясо” і перебуває у кризовому стані.
4. 7 справ
5. 1966–1972 рр.
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6. 2010 р.
7. Накази по Вінницькому м’ясокомбінату.
8. Російською мовою.
77.  1. Р-2601
2. Виконавчий комітет Тиврівської районної Ради народних депутатів,
смт Тиврів Тиврівського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 20 справ
5. 1968–1975 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Постанови Вінницького обкому КПУ, облвиконкому. Постанови надзвичайних
протиепідемічних комісій при облвиконкомі, райвиконкомі. Рішення, розпорядження облвиконкому, рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому. Інформації, довідки про посилення боротьби з розкраданнями соціалістичної власності та виконання рішень органів влади вищого рівня. Листування з Вінницьким обласним відділом охорони здоров’я, облсанепідемстанцією
з питань запобігання захворюваності інфекційними хворобами.
8. Російською, українською мовами.
78.  1. Р-2700
2. Вінницька обласна рада, м. Вінниця
3. Виконавчий комітет Вінницької обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів створено за постановою ІV позачергової сесії ВУЦВК від
9 лютого 1932 р. у зв’язку з утворення Вінницької області і потребою формування
у ній органів виконавчої влади. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. Відповідно до оновленої
Конституції СРСР 1977 р. – виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів. Нині – Вінницька обласна рада. Через свої відділи та управління здійснює
загальне керівництво соціально-економічним, політичним та культурним життям
області.
4. 281 справа
5. 1941, 1945–1951, 1966–1989 рр.
6. 2007–2010 рр.
7. Постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР. Розпорядження Ради
Міністрів УРСР. Постанови, рішення, розпорядження Вінницького облвиконкому. Рішення звужених засідань облвиконкому. Звіти, інформації, огляди, доповіді
з питань релігійного життя в області. Спецповідомлення, оперативні зведення
УМВС облвиконкому про нештатні події на території області. Документи (інформації, довідки, листування) з мобілізаційних питань, про відведення земель
спецпризначення, з адміністративних питань.
8. Російською, українською мовами.
79.  1. Р-2743
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Вінницької обласної Ради народних депутатів, м. Вінниця
3. Обласний відділ комунального господарства (облкомунгосп) створено у 1932 р.
одночасно з утворенням Вінницької області. Функціонував як структурна одиниця виконавчого комітету Вінницької обласної Ради народних депутатів.
У 1976 р. відділ реорганізовано в управління комунального господарства. У
1988 р. шляхом приєднання до обласного управління комунального господарства обласного управління житлового господарства створено обласне управління
житлово-комунального господарства. Здійснює загальне керівництво житловокомунальним господарством і благоустроєм на території області, установами,
організаціями, підприємствами житлово-комунального господарства обласного і
міського підпорядкування.
4. 26 справ
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5. 1958, 1965–1970 рр.
6. 2007 р.
7. Накази завідуючого облкомунгоспом. Накази, розпорядження, директиви начальників штабів цивільної оборони. Документи про підготовку комунальних підприємств, установ до діяльності в умовах “особливого періоду”. Документи з питань
цивільної оборони (постанови, розпорядження, плани, положення, інструкції
тощо).
8. Російською мовою.
80.  1. Р-2744
2. Управління соціального захисту населення Вінницької обласної держадміністрації, м. Вінниця
3. Обласний відділ соціального забезпечення (облсоцзабез) створено у 1932 р. одночасно з утворенням Вінницької області. Функціонував як структурна одиниця
виконавчого комітету Вінницької обласної Ради народних депутатів. З 17 червня
1992 р. – управління соціального забезпечення Вінницької обласної державної
адміністрації; у тому ж році перейменовано в управління соціального захисту населення. Основні функції – здійснення загального керівництва підпорядкованими
органами соціального забезпечення, ведення контролю за виплатою пенсій, наданням матеріальної допомоги різним категоріям населення, забезпечення працевлаштування, направлення на лікування інвалідів праці та дитинства.
4. 2 справи
5. 1976 р.
6. 2010 р.
7. Законодавчі акти з питань пенсійного забезпечення.
8. Російською мовою.
81.  1. Р-2855
2. Ямпільське районне млинарське управління дирекції харчової промисловості губернаторства Трансністрії (періоду німецько-фашистської окупації),
смт Ямпіль Ямпільського р-ну Вінницької обл.
3. Діяло в період німецько-фашистської та румунської окупації (1941–1944 рр.).
Основна функція – забезпечення діяльності млинів на території Ямпільського району, розподіл продукції згідно з вказівками окупаційної влади.
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Списки працівників районних установ, підприємств на отримання пайка.
8. Українською, російською, румунською мовами.
82.  1. Р-2943
2. Жмеринська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
м. Жмеринка Жмеринського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1410
4. 2 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості на виплату заробітної плати працівникам районних установ.
8. Українською, російською мовами.
83.  1. Р-2966
2. Могилів-Подільська повітова управа (префектура) (періоду німецькофашистської окупації), м. Могилів-Подільський Могилів-Подільського р-ну
Вінницької обл.
3. Створено у липні 1941 р. як територіальний орган окупаційної військової адміністрації у межах румунської зони окупації (Трансністрії). Виконувала військовоадміністративні функції, здійснювала загальне керівництво промисловістю, сіль-
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ським господарством, освітою, медициною на території району. Припинила діяльність після звільнення області від нацистських загарбників у 1944 р.
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Заяви, списки чиновників на отримання вина.
8. Румунською, російською мовами.
84.  1. Р-2967
2. Волоська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Волохи Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1421. Підпорядковувалась Могилів-Подільській районній управі.
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Список поліцаїв та службовців с. Волохи (у 1946 р. перейменовано на
с. Балки, тепер у складі с. Шлишківці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.).
8. Українською мовою.
85.  1. Р-2997
2. Грушківська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації),
с. Грушка Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1421. Підпорядковувалась Могилів-Подільській районній управі.
4. 1 справа
5. 1943–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки працівників сільської управи та місцевих підприємств.
8. Російською мовою.
86.  1. Р-3050
2. Гуцулівська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Гуцулівка Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1421. Підпорядковувалась Чернівецькій районній управі. У повоєнний час
село приєднано до с. Мазурівка того ж району.
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Список поліцаїв, службовців сільської управи, платників податків.
8. Українською мовою.
87.  1. Р-3095
2. Балківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
с. Балки Барського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1410
4. 13 справ
5. 1941–1944 рр
6. 2010 р.
7. Розпорядження районної управи. Акти обліку, переоцінки товарів. Відомості на
виплату зарплати працівникам установ, організацій, підприємств Барського району. Списки жандармів, працівників районної управи, сільських старост, керівників громадських господарств.
8. Українською, російською, румунською мовами.
88.  1. Р-3160
2. Вапнярський маслозавод дирекції харчової промисловості губернаторства
Трансністрії (періоду німецько-фашистської окупації), смт Вапнярка Томашпільського р-ну Вінницької обл.
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3. Діяв у період німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.).
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Акти про здавання молока. Відомості на видавання молочних продуктів жандармам.
8. Українською, російською мовами.
89.  1. Р-3175
2. Барський заготівельний пункт “Плодоовоч” (періоду німецько-фашистської
окупації), м. Бар Барського р-ну Вінницької обл.
3. Діяв у період німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.)
4. 2 справи
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Акти про псування овочів, приймання сухофруктів. Відомості на виплату зарплати працівникам заготпункту.
8. Українською, румунською мовами.
90.  1. Р-3260
2. Краснянська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації),
с. Красне Тиврівського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1410
4. 4 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Акти, відомості про надходження, інвентаризацію товарів. Відомості про надходження натуральних податків. Списки працівників установ, організацій, підприємств Тиврівського району.
8. Українською, російською, румунською мовами.
91.  1. Р-3375
2. Вінницьке обласне управління сільського господарства, м. Вінниця
3. Створено у 1932 р. як земельний відділ облвиконкому одночасно з утворенням
Вінницької області. У 1947 р. – обласне управління сільського господарства. У
1962 р. на його базі створено обласне управління виробництва та заготівлі сільськогосподарських продуктів. У 1965 р. реорганізовано в управління сільського
господарства облвиконкому. У 1986 р. на його базі створено обласний агропромисловий комітет. З 1992 р. – управління сільського господарства обласної державної адміністрації. Здійснює загальне керівництво сільським господарством
області, контроль за дотриманням правильності землекористування тощо.
4. 6 справ
5. 1949–1956 рр.
6. 2006 р.
7. Документи про відведення земель спецпризначення (накази, директиви, розпорядження).
8. Російською мовою.
92.  1. Р-3822
2. Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова Міністерства охорони
здоров’я УРСР, м. Вінниця
3. Установу засновано у 1921 р. Статусу державного медичного інституту набув з
4 жовтня 1934 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня
1960 р. інституту присвоєно ім’я видатного хірурга, анатома і педагога М.І. Пирогова, який останні роки життя жив і працював у маєтку “Вишня” під Вінницею. У 1984 р. інститут нагороджено орденом “Знак Пошани”. З 1994 р. інститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус
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медичного університету. У 2002 р. ВНЗ набув статусу Національного медичного
університету, у цьому ж році нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України. Займається підготовкою висококваліфікованих спеціалістів в галузі охорони здоров’я, науково-дослідною роботою у
сфері медицини.
4. 3 справи
5. 1944, 1968, 1974 рр.
6. 2006 р.
7. Дисертаційні роботи “Епідеміологія висипного тифу в Москві”, “Матеріали
комплексної терапії важкого ступеня гострої променевої хвороби”. Заяви на
професорсько-викладацький склад та студентів.
8. Російською мовою.
93.  1. Р-3851
2. Управління з охорони держтаємниць у пресі та інших засобах масової інформації Вінницької обласної державної адміністрації, м. Вінниця
3. Управління поновило діяльність у квітні 1944 р. Основні функції: ведення цензурного контролю за друкованою продукцією, матеріалами місцевого радіо та телебачення.
4. 61 справа
5. 1967–1992 рр.
6. 2007–2008 рр.
7. Накази начальника управління. Плани роботи управління та звіти про їх виконання.
8. Російською мовою.
94.  1. Р-3945
2. Вінницьке державне лісогосподарське об’єднання “Вінницяліс”, м. Вінниця
3. Створено у серпні 1940 р. як Вінницьке територіальне управління охорони лісу
та лісонасаджень. У 1947 р. перейменовано в управління лісового господарства.
У 1988 р. на його базі створено обласне виробниче лісогосподарське об’єднання
“Вінницяліс” з підпорядкуванням Міністерству лісового господарства УРСР. З
1991 р. – Вінницьке державне лісогосподарське об’єднання “Вінницяліс”. Сфера
діяльності: посадка лісу, вирощування посадкового матеріалу, догляд за лісом,
санітарні рубки, вивезення деревини, випуск продукції деревообробки, заготівля
лікарської сировини, дикорослих плодів та ягід тощо. Здійснює загальне керівництво лісгоспами на території Вінницької області, дбає про підготовку і розстановку кадрів, матеріально-технічне забезпечення лісгоспів.
4. 20 справ
5. 1948–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження начальника управління. Листування з Міністерством лісового господарства УРСР, лісгоспами з питань відведення земель Державного
лісового фонду для спецпотреб.
8. Російською мовою.
95.  1. Р-3966
2. Головне планово-економічне управління Вінницького облвиконкому, м. Вінниця
3. Створено відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 20 лютого 1932 р. як
Вінницьку обласну планову комісію (облплан). Підпорядковувалась Вінницькому
облвиконкому та Держплану України. Відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 28 вересня 1988 р. та рішення Вінницької обласної Ради від 15 грудня 1988 р. на базі планової комісії Вінницького облвиконкому утворено Головне
планово-економічне управління Вінницького облвиконкому. Здійснює перспективне і поточне планування розвитку місцевого господарства та культури області,
промислового і сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту,
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зв’язку, житлово-комунального господарства, товарообігу тощо.
4. 42 справи
5. 1966–1979 рр.
6. 2006, 2010 рр.
7. Постанови, рішення, розпорядження Вінницького обкому Компартії України, облвиконкому з питань цивільної оборони, мобілізаційної роботи. Зведені баланси
та розрахунки трудових ресурсів. Інформації, довідки про розвиток народного
господарства.
8. Російською мовою.
96.  1. Р-4406
2. Асоціація “Вінницяцукор”, м. Вінниця
3. Вінницький цукротрест створено у 1931 р. З 1976 р. – Вінницьке виробничоаграрне об’єднання цукрової промисловості “Вінницяцукропром”. З 1986 р. –
Вінницьке виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі й переробки
цукрового буряка “Облбурякоцукроагропром”. З 1991 р. – об’єднання “Вінницяцукор”. З 1992 р. – обласна добровільна асоціація “Вінницяцукор”. Ліквідована у
2001 р. Основні функції – загальне керівництво і контроль за цукровими заводами
Вінниччини з питань виробництва і збуту цукру та іншої продукції цукроваріння,
бурякорадгоспами з питань виробництва цукрового буряка і його насіння, відгодівельними пунктами з питань відгодівлі худоби.
4. 13 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня.
8. Російською мовою.
97.  1. Р-4820
2. Вінницький обласний суд, м. Вінниця
3. Розпочав свою діяльність одночасно з утворенням Вінницької області у 1932 р.
Здійснював функції касаційної інстанції для народних судів, розгляд по першій
інстанції певних категорій цивільних і кримінальних справ.
4. 54 справи
5. 1967–1994 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Накази Міністерства юстиції України, Верховного суду СРСР, Верховного суду
УРСР. Узагальнення судової практики та доповідні записки у цивільних справах.
Статистичні звіти з кримінальних та цивільних справ. Листування з Вінницьким
обкомом Компартії України про роботу судів області.
8. Українською, російською мовами.
98.  1. Р-4956
2. Вінницька обласна організація товариства Червоного Хреста України, м. Вінниця
3. Вінницький обласний Комітет Червоного Хреста поновив свою діяльність у 1944 р.
Підпорядковувався Центральному Комітету товариства Червоного Хреста УРСР. З
1992 р. діє як Вінницький обласний Комітет товариства Червоного Хреста України.
У 1996 р. реорганізований у Вінницьку обласну організацію товариства Червоного
Хреста України. Є добровільною гуманітарною громадською організацією, діяльність якої поширюється на всю територію Вінницької області. Основні функції: забезпечення захисту життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф, аварій, надання допомоги медичній службі Збройних Сил і органам охорони здоров’я та сприяння
місцевим органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері.
4. 10 справ
5. 1951–1975 рр.
6. 2010 р.
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7. Зведені річні статистичні звіти про санітарно-оборонну роботу та донорство.
8. Російською мовою.
99.  1. Р-4984
2. Виконавчий комітет Шаргородської районної Ради народних депутатів,
смт Шаргород Шаргородського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 18 справ
5. 1965–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань Вінницького облвиконкому та райвиконкому. Інформації, довідки, доповідні записки про посилення боротьби з розкраданнями соціалістичної власності.
8. Російською, українською мовами.
100.     1. Р-5021
2. Обласне державне комунальне торгово-виробниче підприємство “Облторг”, м. Вінниця
3. Створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1955 р.
за № 697 як обласне управління торгівлі. Підпорядковувалось облвиконкому та
Міністерству торгівлі УРСР. У березні 1963 р. обласне управління торгівлі було
розділено на промислове та сільське. Відповідно до постанови облвиконкому
від 8 грудня 1964 р. сільське і промислове управління торгівлі реорганізовані в
єдине обласне управління торгівлі. Ліквідовано у квітні 1992 р., а на його базі
створено дирекцію Вінницької обласної торгово-виробничої асоціації “Бізнесконтакт”. З квітня 1994 р. – обласне державне комунальне торгово-виробниче
підприємство “Облторг”. Ліквідовано 17 вересня 1999 р. відповідно до розпорядження Вінницької облдержадміністрації за № 343. Займалося організацією
державної торгівлі, здійснювало загальне керівництво, регулювання та конт
роль за діяльністю всіх торговельною організацій Вінниччини.
4. 35 справ
5. 1975–1995 рр.
6. 2007, 2010 рр.
7. Накази начальника обласного управління торгівлі, начальника цивільної оборони системи торгівлі і харчування Вінницької області, обласної торгововиробничої асоціації “Бізнес-контакт”. Протоколи засідань експертної комісії.
8. Російською мовою.
101.     1. Р-5054
2. Комітет народного контролю Вінницького обкому КП України і облвиконкому, м. Вінниця
3. Створено в грудні 1962 р. як Комітет партійно-державного контролю Вінницького сільського та промислового обкому КП України та облвиконкому. У грудні
1964 р. – реорганізовано у комітет партійно-державного контролю Вінницького обкому КП України та облвиконкому. З грудня 1965 р. діяв як Вінницький
обласний комітет народного контролю. Підпорядковувався обкому Компартії
України та облвиконкому. Здійснював контроль за виконанням державних планів та завдань на підприємствах, в колгоспах, установах, організаціях; виступав
проти порушень державної дисципліни, проявів безгосподарності, розкрадань
соціалістичної власності. Ліквідовано 1 лютого 1991 р.
4. 15 справ
5. 1975–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови обласного комітету народного контролю. План заходів з посилення
боротьби з розкраданнями соціалістичної власності. Доповідні записки, адресовані союзному і республіканському Комітетам народного контролю, обкому
Компартії України, облвиконкому з питань основної діяльності.
8. Російською мовою.
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102.     1. Р-5074
2. Виконавчий комітет Іллінецької районної Ради народних депутатів, м. Іллінці Іллінецького р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-654
4. 17 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому. Інформації, довідки
про посилення боротьби з розкраданнями соціалістичної власності.
8. Російською, українською мовами.
103.     1. Р-5076
2. Виконавчий комітет Крижопільської районної Ради народних депутатів,
смт Крижопіль Крижопільського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1597
4. 27 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови надзвичайних протиепідемічних комісій при облвиконкомі, райвиконкомі. Рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому. Інформації,
довідки про посилення боротьби з розкраданнями соціалістичної власності.
Листування з обласним відділом охорони здоров’я, санепідемстанцією з питань
запобігання захворюваності інфекційними хворобами.
8. Російською, українською мовами.
104.     1. Р-5091
2. Виконавчий комітет Барської районної Ради народних депутатів, м. Бар,
Барського р-ну Вінницької обл.
3. Див. Р-1597
4. 2 справи
5. 1974–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
105.     1. Р-5550
2. Вінницьке обласне управління побутового обслуговування населення,
м. Вінниця
3. Створено 10 січня 1961 р. на підставі рішення облвиконкому від 9 січня 1961 р.
№ 25 як відділ облвиконкому. Підпорядковувалось Головному управлінню побутового обслуговування УРСР (1961–1967 рр.), Міністерству побутового обслуговування УРСР (1967–1990 рр.). Відповідно до рішення облвиконкому від 25
квітня 1991 р. № 120 управління реорганізовано в госпрозрахункове Вінницьке
державне об’єднання побутового обслуговування населення. З 1993 р. – управління побутового обслуговування населення ОДА. Ліквідовано у 1998 р. (розпорядження голови ОДА від 22 червня 1998 р. № 223). Основні функції – координація і поліпщення побутового обслуговування населення області, а саме:
пошиття, ремонт одягу та взуття, ремонт побутової техніки, прання білизни,
хімічне очищення одягу, послуги перукарень, лазень та ін.
4. 5 справ
5. 1971–1975 рр.
6. 2006, 2010 рр.
7. Накази начальника управління. Листування з партійними, радянськими органами з питань побутового обслуговування населення.
8. Російською мовою.
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106.     1. Р-5572
2. Вінницька кондитерська фабрика управління харчової промисловості
“Укрголовкондитер”, м. Вінниця
3. Поновила діяльність у 1944 р. Підпорядковувалась обласному управлінню харчової промисловості (1944–1948 рр.), Головному управлінню кондитерської
промисловості УРСР “Укрголовкондитер”, (1948–1957 рр.), управлінню харчової промисловості Вінницького раднаргоспу (1957–1965 рр.). Після ліквідації
раднаргоспу (1965 р.) – Головному управлінню кондитерської промисловості
“Укрголовкондитер” Міністерства харчової промисловості України. Нині – ВАТ
“Вінницька кондитерська фабрика Кондитерської корпорації “ROSHEN”. Основні функції – випуск кондитерських виробів. Входить до п'ятірки найбільших
кондитерських підприємств України.
4. 6 справ
5. 1967–1970 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови, накази, розпорядження партійних та радянських органів. Накази
директора фабрики.
8. Російською мовою.
107.     1. Р-5851
2. Південно-Бузьке басейнове управління з регулювання використання і охорони вод Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Вінниця
3. Створено в травні 1961 р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1960 р. як державну водну інспекцію Південно-Бузького басейну, з базуванням у м. Первомайську Миколаївської області. Відповідно до розпорядження
Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1964 р. центр управління інспекції перенесено
у м. Вінницю. Інспекція підпорядковувалась Міністерству меліорації і водного
господарства УРСР. Відповідно до наказу зазначеного міністерства від 16 серпня 1979 р. інспекцію перейменовано у Південно-Бузьке басейнове управління з
регулювання використання та охорони вод. З 1989 р. – Південно-Бузьке басейнове водогосподарське об’єднання. Основні функції – охорона та раціональне
використання водних ресурсів, контроль за санітарним станом підземних і наземних вод, виконанням водоохоронних заходів із запобігання забруднень рік
Південно-Бузького басейну.
4. 14 справ
5. 1961–1996 рр.
6. 2010 р.
7. Звіти з радіології. Номенклатури цілком таємних та таємних справ.
8. Російською мовою.
108.     1. Р-5940
2. Вінницький об’єднаний авіазагін Українського ордена Трудового Червоного Прапора управління цивільної авіації, м. Вінниця
3. У 1945 р. створено 266-й авіазагін спецпризначення, на базі якого у 1953 р.
започатковано 94-й льотний загін. У 1963 р. на базі цього загону організовано Вінницький об’єднаний авіазагін, до складу якого у 1972 р. увійшли: 94-й
льотний загін, Вінницький та Житомирський аеропорти. Основні функції авіазагону – оброблення з повітря отрутохімікатами сільськогосподарських угідь,
виконання пасажирських та вантажних перевезень на невеликі відстані.
4. 8 справ
5. 1967–1972 рр.
6. 2003 рр.
7. Накази по Вінницькому об’єднаному авіазагону. Документи про узгодження з
іншими відомствами питань будівництва в районах Вінницької області аеродромів цивільної авіації.
8. Російською мовою.
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109.     1. Р-5942
2. Прокуратура Козятинського району, м. Козятин Козятинського району
Вінницької обл.
3. Створено на підставі постанови ВУЦВК та РНК УРСР від 21 березня 1934 р. На
період нацистської окупації Вінницької області тимчасово припиняла свою діяльність. Поновила свою роботу у 1944 р. Основні функції: нагляд за дотриманням законності всіма підприємствами, установами, організаціями і громадянами на території Козятинського району, ведення кримінального провадження,
представництво держави у судових засіданнях тощо.
4. 11 справ
5. 1967–1976 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Аналітичні матеріали, узагальнення, огляди, інформації про прокурорськослідчу роботу.
8. Російською мовою.
110. 1. Р-6128
2. Вінницький консервний завод, м. Вінниця
3. Завод засновано у 1928 р., коли на території сірникової фабрики у невеликій
будівлі “Плодспілкою” було організовано сушку фруктів. З 1930 р. завод діяв
як державне підприємство. У 1946 р. завод переобладнано в плодоконсервний
завод. Нині – ВАТ “Вінницький консервний завод”. Випускає фруктові, овочеві
натуральні й закусочні консерви, варення, джеми, повидла, натуральні соки,
компоти, маринади, томатні соуси, кетчупи та ін. Потужність заводу – 35 млн.
умовних банок понад 70 найменувань на рік.
4. 5 справ
5. 1986–1989 рр.
6. 2010 р.
7. Мобілізаційний план заводу на 1986 р. та документи до нього. Документи про
створення, розвиток і збереження мобілізаційних потужностей заводу.
8. Російською мовою.
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111.     1. Р-4
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (міськвиконком), м. Луцьк Волинської області
3. Виконавчі органи Радянської влади в містах Волині були обрані у грудні 1940 р.
сесіями міських Рад депутатів трудящих. До їх створення у 1939–1940 рр. діяли тимчасові управління. У зв’язку з окупацією Волинської області нацистськими окупантами (1941–1944) радянські органи влади тимчасово припиняли
свою діяльність і поновили її після визволення регіону Червоною Армією. З
жовтня 1977 р., після прийняття нової Конституції СРСР – виконкоми міських
Рад народних депутатів (міськвиконкоми). З 1994 р. – виконкоми міських рад.
Здійснюють у містах державне, господарське, соціально-культурне управління
всіма підпорядкованими установами і створення нової інфраструктури шляхом
покладання функцій на відповідні структурні профільні підрозділи (відділи),
які функціонують як самостійні установи.
4. 178 справ
5. 1940–1941, 1944–1968, 1970–1990 рр.
6. 2005 р.
7. Постанови, рішення, директивні розпорядження Волинського облвиконкому.
Об’єднані постанови бюро Луцького міськкому КПУ і міськвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження Луцького міськвиконкому. Протоколи, рішення
звужених засідань міськвиконкому. Інформації про виконання постанов і рішень бюро міськкому КПУ та облвиконкому. Доповідні записки облвиконкому про стан військово-мобілізаційної роботи. Документи (постанови, накази,
інформації, доповідні записки, звіти) з питань діяльності МППО та цивільної
оборони. Листування з НКВС УРСР і військовим комісаріатом м. Луцька про
проведення аерофотозйомки, роботу призовних комісій, розміщення військових
об’єктів (1941). Листування з облвиконкомом про націоналізацію підприємств,
надання приміщень для потреб військових частин, перейменування вулиць, про
осіб, позбавлених виборчого права, збільшення смертності у м. Луцьку (1940),
з питань репатріації громадян (1956). Листування з питань видачі перепусток
у заборонні (закриті) зони, про випадки дезертирства з Червоної Армії (1940).
Плани військових ділянок по м. Луцьку (1940). Генеральний проект планування
м. Луцька (1952), карта планування м. Луцька (1955). Карти, схеми оперативного
планування цивільної оборони міста. Військово-економічна довідка по м. Луцьку (1940). Списки будинків у м. Луцьку, які підлягали націоналізації. Акти розкриття могил осіб, вбитих під час нацистської окупації м. Луцька (1944).
8. Російською, українською мовами.
112.     1. Р-6
2. Волинська обласна рада та її виконавчий комітет, м. Луцьк Волинської
області
3. Виконавчий комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих обрано
8 січня 1941 р. на першій сесії обласної Ради депутатів трудящих першого
скликання, після проведення місцевих виборів до органів влади. До цих виборів функції органу Радянської влади на території області виконував Тимчасовий
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обласний виконавчий комітет, затверджений Указом Президії Верховної Ради
УРСР від 14 грудня 1939 р. Унаслідок тимчасової окупації Волинської області
нацистськими окупантами (липень 1941 р. – липень 1944 р.) облвиконком припиняв свою діяльність і був евакуйований в тил. Поновив діяльність в лютому
1944 р. після звільнення від окупантів обласного центру – м. Луцька. У 1977 р.
у зв’язку з прийняттям нової Конституції СРСР перейменований у виконавчий
комітет Волинської обласної Ради народних депутатів (облвиконком). Припинив свою діяльність 23 квітня 1992 р. Поновив роботу з 7 липня 1994 р. Виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на території області.
Ліквідований у серпні 1995 р.
4. 527 справ
5. 1944–1990 рр.
6. 1999, 2005 рр.
7. Укази Президії Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради УРСР. Протоколи
засідань Президії Верховної Ради УРСР. Постанови, директивні вказівки, розпорядження РНК СРСР, РНК УРСР, Ради Міністрів УРСР, постанови, рішення
Верховної Ради УРСР, облвиконкому. Об’єднані постанови бюро Волинського
обкому КПУ і облвиконкому. Протоколи, рішення звужених засідань облвиконкому. Рішення райвиконкомів про проведення розмінування території окремих
районів області (1953). Інформації, звіти, доповідні записки, адресовані Президії Верховної Ради УРСР, Раді Міністрів УРСР про підготовку до виборів.
Інформації УМВС по Волинській області про працевлаштування реемігрантів.
Доповідні записки і статзвіти обласної планової комісії про перепис житлового
фонду, худоби та інше (1945), кількість населення (1946). Доповідні записки
про хід хлібозаготівель, розвиток промисловості, стан охорони здоров’я, освіти
в області. Листування з ЦК КПУ, Президією Верховної Ради СРСР, Президією
Верховної Ради УРСР, союзними і республіканськими міністерствами, республіканськими та обласними організаціями, райміськвиконкомами. Листування:
з командуванням Прикарпатського військового округу і військовими частинами
про відведення земель під спецоб’єкти; з райвиконкомами про впорядкування
могил радянських воїнів; з питань організації цивільної оборони. Документи
Волинської надзвичайної протиепідемічної комісії. Документи про відведення
земельних ділянок тресту “Західшахтобуд” (1949), Луцькому аеродрому (1959),
Львівському прикордонному загону (1972), під будівництво трубопроводу та
автомобільних трас в області. Звіти: про конфіскацію майна в осіб, виселених
за межі області (1947–1948); організаційне зміцнення колгоспів (1947); господарчий устрій переселенців з Чехословаччини (1947). Показники і форми
по складанню проекту плану матеріально-технічного постачання народного
господарства УРСР. Схема розвитку сільської електрифікації в області (1949).
Техніко-економічні обґрунтування розвитку м. Луцька (1961). Перелік виробництв, професій і посад з особливо шкідливими умовами праці. Карта землекористувань Волинської області. Клопотання спецпоселенців про надання дозволу на проживання в області. Списки: громадян, що повернулись з нацистської
окупації; осіб, позбавлених виборчих прав (1945–1946); працівників системи
МВС, які загинули (1955).
8. Російською, українською мовами.
113.     1. Р-19
2. Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк
Волинської області
3. У грудні 1939 р. створено відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих, його повноваження підтверджено
постановою першої сесії Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 8
січня 1941 р. “Про утворення відділів і управлінь Волинської обласної Ради
депутатів трудящих”. З 1941 р. по лютий 1944 р припиняв діяльність у зв’язку
з тимчасовою окупацією території області нацистськими окупантами. Відповідно до розпоряджень Президента України від 14 травня 1992 р. № 85 “Про
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затвердження примірних переліків відділів, управлінь, інших служб обласних,
Севастопольської міської, районних державних адміністрацій та примірної
структури секретаріату обласної, Севастопольської міської державної адміністрації”, Представника Президента України від 27 травня 1992 р. № 138 “Про
перейменування окремих відділів, управлінь, комітетів та інспекцій обласної
державної адміністрації та призначення їх керівників”, згідно з розпорядженням
відділу охорони здоров’я облвиконкому № 328/10 “Про припинення діяльності
відділу охорони здоров’я” та згідно з наказом управління від 1 червня 1992 р.
№ 90/ос “Про утворення управління охорони здоров’я облдержадміністрації та
його правонаступників” відділ охорони здоров’я облвиконкому у 1992 р. було
перейменовано в управління охорони здоров’я Волинської обласної державної
адміністрації. Згідно з розпорядженням ОДА від 16 листопада 1998 р. № 610
“Про ліквідацію управління охорони здоров’я” на його базі створено головне
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням
Волинської обласної державної адміністрації від 7 червня 2000 р. № 271 “Про
упорядкування структури облдержадміністрації” головне управління охорони
здоров’я ліквідовано і повернуто до попереднього статусу управління охорони
здоров’я Волинської обласної державної адміністрації. Здійснювало загальне
керівництво підпорядкованими установами охорони здоров’я області, дбало
про їх належне матеріально-технічне забезпечення, підготовку кадрів медпрацівників, надавало лікувально-профілактичну, санаторно-курортну допомогу
населенню. Підпорядковувалось Міністерству охорони здоров’я України.
4. 35 справ
5. 1963, 1965–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР: про посилення боротьби з проявами гострих кишкових інфекційних захворювань в республіці; про поліпшення
надання медичної допомоги особам, що знаходяться на примусовому лікуванні та трудовому перевихованні в лікувально-трудових профілакторіях системи
МВС УРСР; про забезпечення державного санітарного нагляду за виробництвом молока і молочних продуктів, реалізацією харчових продуктів в мережі
громадського харчування і торгівлі. Накази облздороввідділу про стан протибактеріологічного захисту населення області і заходи по поліпшенню захисту; з
питань профілактики захворювань на холеру в області, ліквідації педикульозу,
з недопущення занесення чуми свиней, посилення боротьби з венеричними захворюваннями, алкоголізмом та наркоманією; про створення і нарощування мобілізаційних потужностей по заготівлі донорської крові та виробництву її препаратів; про організацію медико-санітарної допомоги громадянам В’єтнаму,
які перебувають в республіці на навчанні та стажуванні; про посилення контролю за станом охорони води від забруднення, про проведення йодопрофілактики населення в тридцятикілометровій зоні Рівненської АЕС (м. Кузнецовська);
про організацію медичної допомоги потерпілим при радіаційних аваріях, при
застосуванні противником хімічної зброї, зброї масового ураження; про створення мережі пунктів спостереження і лабораторного контролю за зараженістю
довкілля радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними (біологічними) збудниками; про стан готовності медичної служби цивільної оборони
області та підсумки підготовки особового складу штатів, установ, формувань
медслужби цивільної оборони.
8. Російською, українською мовами.
114.     1. Р-24
2. Волинський обласний суд Міністерства юстиції УРСР, м. Луцьк Волинської
області
3 Розпочав діяльність у грудні 1939 р. У червні 1941 р. у зв’язку з тимчасовою окупацією нацистськими військами території Волині припиняв свою діяльність,
поновив її у лютому 1944 р. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від
12 серпня 1954 р. при обласному суді утворено вищий колегіальний орган – президію,
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яка переглядала вироки, постанови судів області. Обласний суд спершу підпорядковувався Народному комісаріату юстиції УРСР, згодом – Міністерству
юстиції УРСР. У 1956–1970 рр. підпорядковувався Верховному Суду УРСР,
одночасно виконував функції ліквідованого управління юстиції облвиконкому.
Починаючи з жовтня 1970 р., після відновлення Міністерства юстиції УРСР,
підпорядковувався відділу юстиції облвиконкому. Розглядав цивільні та карні
справи першої і касаційної інстанції. Здійснював контроль за діяльністю народних судів області. При обласному суді діяла дисциплінарна колегія, яка розглядала справи про порушення трудової дисципліни та етики народними суддями.
У ході реформування судової системи України, на виконання Указу Президента
України від 20 серпня 2001 р. “Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів”, 30 жовтня 2001 р. Волинський обласний суд було перейменовано в
Апеляційний суд Волинської області.
4. 204 справи
5. 1962–1988 рр.
6. 2005 р.
7. Накази, директивні вказівки, інструкції союзного і республіканського міністерств юстиції, Верховного суду СРСР і Верховного суду УРСР. Постанови, копії постанов Верховного суду СРСР, Верховного суду УРСР, обласного суду по
кримінальних справах. Накази, розпорядження голови обласного суду. Постанови обласного суду у спецсправах. Статистичні звіти по кримінальних справах.
Узагальнення судової практики Міністерства юстиції УРСР, Верховного суду
СРСР, Верховного суду УРСР, обласного суду у кримінальних справах. Інформації, доповідні записки про роботу судів. Документи (акти, доповідні записки,
довідки, огляди) перевірок роботи обласного суду. Листування з міністерствами
юстиції СРСР та УРСР, Волинським обкомом КПУ про роботу обласного суду і
народних судів області. Наглядове провадження у справах.
8. Російською, українською мовами.
115.     1. Р-28
2. Волинське обласне підприємство електрозв’язку “Волиньтелеком”,
м. Луцьк Волинської області
3. Волинське обласне управління зв’язку розпочало діяльність у 1940 р. і тимчасово припиняло її у 1941–1944 рр. у зв’язку з окупацією Волинської області нацистськими військами. Відповідно до наказу Міністерства зв’язку УРСР від 30
травня 1966 р. № 135 було ліквідовано Волинське обласне управління зв’язку і
Волинську обласну дирекцію радіотрансляційної мережі, а на їх базі створено
Волинське обласне виробничо-технічне управління зв’язку. Згідно з постановою розширеного засідання ради Волинського обласного виробничо-технічного
управління зв’язку від 8 червня 1992 р. організація отримала назву Волинське
виробниче об’єднання зв’язку “Волиньзв’язок”. Об’єднання здійснювало загальне керівництво діяльністю підприємств зв’язку області. Відповідно до наказів Міністерства зв’язку України від 23 червня 1993 р. і ВО “Волиньзв’язок”
від 16 липня 1993 р. № 46 організацію перейменовано у Волинське обласне
підприємство зв’язку “Волиньзв’язок”. Згідно з наказами Міністерства зв’язку
України “Про реформу організаційної структури Волинського обласного підприємства зв’язку” від 29 листопада 1994 р. № 173 та Обласного підприємства
зв’язку “Волиньзв’язок” від 29 грудня 1994 р. № 143 Волинське обласне підприємство зв’язку було реорганізовано і на його основі створено два підприємства:
Волинське обласне підприємство електрозв’язку “Волиньтелеком” і Волинське
обласне підприємство поштового зв’язку “Волиньпошта”.
4. 83 справи
5. 1944–1958, 1965, 1968–1974, 1976–1983, 1987 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, директивні вказівки Народного комісаріату зв’язку СРСР, Уповноваженого Наркомзв’язку СРСР при РНК УРСР, Міністерства зв’язку СРСР, Уповноваженого Міністерства зв’язку СРСР при Раді Міністрів УРСР, Міністерства
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зв’язку УРСР. Постанови бюро Волинського обкому КПУ та облвиконкому.
Рішення облвиконкому, звужених засідань облвиконкому. Накази начальника обласного управління зв’язку. Інформації про виконання постанов обкому
КПУ та рішень облвиконкому. Листування з Міністерством зв’язку СРСР, Міністерством зв’язку УРСР, облвиконкомом, конторами зв’язку з питань мобілізаційної роботи, МППО, дотримання державної таємниці, загальної технічної
експлуатації телеграфно-телефонного зв’язку. Річні звіти про роботу секретношифрувального відділу управління зв’язку.
8. Російською, українською мовами.
116.     1. Р-29
2. Управління житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк Волинської області
3. У 1939 р. було утворено відділ комунального господарства облвиконкому. Тимчасово припиняв свою діяльність в зв’язку з окупацією Волинської області нацистськими військами. Поновив роботу у 1944 р. Згідно з постановою Ради
Міністрів УРСР “Про схему управління житлово-комунальним господарством
УРСР” від 30 липня 1976 р. № 367 і рішенням обласної Ради депутатів трудящих від 30 вересня 1976 р. відділ комунального господарства облвиконкому
реорганізовано в управління комунального господарства облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 липня 1988 р. № 199 та рішення обласної Ради народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 управління
житлового господарства та управління комунального господарства облвиконкому було об’єднано в управління житлово-комунального господарства облвиконкому. У зв’язку зі створенням обласної державної адміністрації припинено
діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з рішенням
обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було ліквідовано управління житлово-комунального господарства облвиконкому. Відповідно до розпорядження Представника Президента України від 24 квітня 1992 р.
№ 60 було створено управління житлово-комунального господарства ОДА, з
1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – обласної державної адміністрації. Керувало
діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств області.
4. 65 справ
5. 1964–1991, 1998–2002 рр.
6. 2006 р.
7. Накази міністра комунального господарства УРСР. Постанови, рішення Волинського облвиконкому. Рішення надзвичайної протиепідемічної комісії при
облвиконкомі. Накази начальника управління. Інформації Міністерству комунального господарства УРСР, облвиконкому про забезпечення дотримання
державної таємниці в установах і на підприємствах комунгоспу, про заходи: з
поліпшення санітарного стану населених пунктів і профілактики кишкових захворювань, економії паливно-енергетичних ресурсів, недопущення фактів приписок, окозамилювання і перекручення державної звітності, поліпшення умов
праці і підвищення її безпеки, підвищення рівня атеїстичної пропаганди, поліпшення організації раціоналізаторської і винахідницької роботи. Документи
(постанови, накази, інформації) з питань цивільної оборони.
8. Російською, українською мовами.
117.     1. Р-30
2. Волинське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії
“Хліб України”, м. Луцьк Волинської області
3. У кінці 1939 р. створено Волинську обласну контору В/о “Південьзаготзерно”
Народного комісаріату заготівель СРСР. Припиняла діяльність у період нацистської окупації, Поновивши її в 1944 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 21 грудня 1953 р. № 2980 та наказу Міністерства заготівель СРСР
від 28 квітня 1954 р. № 242 організацію перейменовано у Волинську обласну
контору В/о “Заготзерно” Міністерства заготівель СРСР. Відповідно до наказу
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Міністерства хлібопродуктів УРСР від 18 серпня 1956 р. № 22 її перейменовано у Волинську обласну контору Головного управління елеваторно-складського
господарства “Укрголовзерно” Міністерства хлібопродуктів УРСР. Контору
ліквідовано відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР “Про поліпшення організаційної структури Міністерства хлібопродуктів УРСР” від 8 серпня 1957 р. № 881 та наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 8 серпня
1957 р. № 0/124 у зв’язку зі створенням Волинського обласного управління
хлібопродуктів Міністерства хлібопродуктів УРСР. Згідно з постановою ЦК
КПУ і Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1961 р. № 288 управління хлібопродуктів реорганізовано у Волинське обласне управління заготівель Міністерства
заготівель УРСР. На виконання постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від
27 березня 1962 р. № 362 управління заготівель ліквідовано і створено управління хлібопродуктів Волинського обласного управління виробництва і заготівель
сільськогосподарських продуктів Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР, відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради
Міністрів УРСР від 3 квітня 1965 р. № 334 – Волинське обласне управління
хлібопродуктів і комбікормової промисловості Державного комітету Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій промисловості, згідно з наказом
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій
промисловості від 18 лютого 1969 р. № 2-к перейменовано у Волинське обласне
управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. № 82 та наказу Міністерства
хлібопродуктів УРСР від 14 березня 1986 р. № 41 управління хлібопродуктів
реорганізовано у Волинське обласне виробниче управління хлібопродуктів Міністерства хлібопродуктів УРСР. Ліквідоване згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1988 р. № 212 і наказом Міністерства хлібопродуктів
УРСР від 5 серпня 1988 р. № 90; на його базі створено Волинське виробниче
об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості Міністерства хлібопродуктів УРСР, з 1991 р. – Державного комітету України по хлібопродуктах,
з 1993 р. – Міністерства сільського господарства і продовольства України. На
виконання наказу Державної акціонерної компанії (ДАК) “Хліб України” від 20
листопада 1996 р. № 1 створено Волинське представництво ДАК “Хліб України”, а Волинське виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості ліквідовано. Відповідно до наказу ДАК “Хліб України” від 20 березня
1998 р. № 29 Волинське представництво ДАК “Хліб України” реорганізовано у
Волинське обласне дочірнє підприємство ДАК “Хліб України”. Займалося формуванням ресурсів зерна та сортового насіння для державних потреб, закупівлею продовольчого та фуражного зерна для забезпечення виробництва борошна, круп, хлібобулочних і макаронних виробів, комбікормів, інших харчових і
кормових продуктів тощо.
4. 12 справ
5. 1975–1986 рр.
6. 2004 р.
7. Статистичні квартальні та піврічні звіти управління: про рух хлібофуражних
продуктів; про наявність хлібопродуктів, комбікормів, олійного насіння, трав,
об’ємного фуражу; про стан зберігання та обробку зернопродуктів; про якість
зерна основних культур. Розшифровка наявної пшениці за відсотком і якістю
клейковини.
8. Російською мовою.
118.     1. Р-32
2. Управління агропромислового комплексу Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк Волинської області
3. Обласний земельний відділ створено у 1939 р. На підставі постанов Ради Міністрів СРСР від 4 лютого 1947 р. № 209, 210, 211, Ради Міністрів УРСР і ЦК
КП(б)У від 13 лютого 1947 р. створено Волинське обласне управління сільського господарства. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 30 трав-
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ня 1953 р. № 1096, рішенням Волинського облвиконкому від 6 червня 1953 р.
№ 632 управління реорганізоване в обласне управління сільського господарства і заготівель. На підставі рішення Волинського облвиконкому від 24 грудня
1953 р. № 1606 – в управління сільського господарства. Відповідно до постанов
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 березня 1962 р. № 267, ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1962 р. № 362 створено обласне
управління виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1965 р. № 334 перейменовано в управління сільського господарства Волинського облвиконкому. Відповідно до постанов ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1985 р. № 412,
від 10 грудня 1985 р. № 429 і наказу Держагропрому УРСР від 15 січня 1986 р.
№ 12 ліквідовано Волинське обласне управління сільського господарства і на
його базі створено Волинський обласний агропромисловий комітет. З 18 травня
1990 р. перейменовано в Раду агропромислових формувань Волинської області
“Волиньагропромрада”. Згідно з рішенням Волинської обласної Ради народних
депутатів від 7 лютого 1991 р. № 5/10–9 ліквідовано “Волиньагропромраду” і
створено управління сільського господарства і продовольства облвиконкому. У
зв’язку із створенням обласної державної адміністрації припинено діяльність
виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з рішенням обласної
Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 ліквідовано управління сільського господарства і продовольства облвиконкому. На підставі розпорядження Представника Президента України від 24 квітня 1992 р. № 60 було
утворено управління сільського господарства, харчової і переробної промисловості ОДА, яке через місяць, відповідно до нового розпорядження Представника Президента України від 27 травня 1992 р. № 138 перейменовано на управління сільського господарства та продовольства ОДА. З 1994 р. – управління
облвиконкому, з 1995 р. – ОДА. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 18 червня 1996 р. № 298 – перейменовано на головне управління
агропромислового розвитку ОДА. Відало аграрним земельним фондом області,
здійснювало загальне керівництво агропромисловими об’єктами на підпорядкованій території, заготівлю сільськогосподарської продукції тощо.
4. 33 справи
5. 1960–1970, 1972–1982 рр.
6. 2005 р.
7. Розпорядження Волинського облвиконкому: про план поставок і міжреспубліканських перевезень картоплі, свіжих і перероблених овочів з урожаю 1962 р.
для потреб Міністерства оборони СРСР, КДБ при Раді Міністрів СРСР і МВС
УРСР; про повернення колгоспам для використання за призначенням земель,
що раніше були виділені під аеродроми та посадочні авіамайданчики місцевих
повітряних ліній. Накази облуправління сільського господарства: про вжиття
заходів з профілактики захворювання худоби на ящур, із запобігання занесення вірусу чуми свиней; про підвищення політичної пильності, боротьбу з
пияцтвом і алкоголізмом; про виконання плану експорту коней; про проведення досліджень з оцінки і підвищення стійкості роботи сільськогосподарських
об’єктів у воєнний час; про підсумки бойової і оперативної підготовки штатів,
установ і формувань служби захисту тварин і рослин в рамках цивільної оборони, про мобілізаційну підготовку і заходи цивільної оборони. Директивні листи
райуправлінням сільського господарства про профілактику гострих кишкових
захворювань серед населення, недопущення занесення і розповсюдження холери, з питань цивільної оборони. Інформації, адресовані облвиконкому: про
підсумки розвитку тваринництва в області; про збільшення обсягів добування,
виробництва і перевезень палива, економії паливно-енергетичних ресурсів; про
збільшення виробництва і поліпщення якості льону; про заходи: по збільшенню заготівель цукрового буряка і виробітку цукру; з подальшого поліпшення умов праці
та підвищення її безпеки в народному господарстві; по боротьбі з розкраданням
соціалістичної власності і хабарництвом. Звіти радіологічного відділу обласної
ветеринарної науково-виробничої лабораторії: про дослідження радіоактивності
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об’єктів ветеринарного нагляду; по темі: “Дослідження міграції глобальних
радіонуклідів в ланцюгу ґрунт – рослинність – продукт тваринництва в різних
ґрунтово-кліматичних зонах”. Балансовий розрахунок потреби колгоспів у робочій силі і джерел її забезпечення (1966). Виступ начальника управління на
тему: “Організація, сили і засоби розвідки в службі захисту тварин і рослин
області” на науково-практичній конференції “Шляхи дальшого удосконалення
стійкого функціонування об’єктів і галузей сільськогосподарського виробництва у воєнний час”.
8. Російською, українською мовами.
119.     1. Р-33
2. Відділ торгівлі виконкому Волинської обласної ради народних депутатів,
м. Луцьк Волинської області
3. У кінці 1939 р. створено відділ торгівлі у структурі виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих (облторгвідділ). Згідно з постановою
Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1955 р. № 697 і рішенням облвиконкому від
2 червня 1955 р. облторгвідділ реорганізовано в управління торгівлі виконкому
Волинської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – Волинської
обласної ради народних депутатів. У зв’язку зі створенням Волинського обласного торговельно-виробничого об’єднання підприємств державної торгівлі,
відповідно до рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 8 лютого 1991 р. № 5/21 здійснено реорганізацію управління торгівлі облвиконкому.
Згідно з рішенням облвиконкому від 17 травня 1991 р. № 6/11.4 управління торгівлі ліквідовано і створено відділ торгівлі облвиконкому. У зв’язку зі створенням облдержадміністрації відділ торгівлі облвиконкому ліквідовано (рішення
обласної ради від 23 квітня 1992 р. № 9/13). Відділ підпорядковувався Міністерству торгівлі УРСР. Здійснював загальне керівництво торговельними об’єктами
області, добирав керівні кадри, контролював їх діяльність, вирішував питання
розвитку будівництва і ремонту споруд мережі підприємств торгівлі і громадського харчування, регулював ринкову торгівлю, товарообіг в області.
4. 19 справ
5. 1979–1985 рр.
6. 2006 р.
7. Накази облуправління торгівлі: про підвищення політичної пильності, стійкості
підвідомчих організацій і підприємств для роботи у воєнний час, про створення
запасів продовольства, мила, махорки, санітарно-господарського майна на “особливий” період; про укомплектування спеціальних підрозділів торгівлі та громадського харчування; про посилення захисту працівників сфери від сильнодіючих
отруйних речовин; про переоцінку товарів, їх розпродаж за зниженими цінами,
запровадження нових державних роздрібних цін на продовольчі і непродовольчі
товари. Інформації, підготовлені для Міністерства торгівлі УРСР, обкому КПУ,
облвиконкому: про стан торгівлі в області основними продовольчими і непродовольчими товарами; про впорядкування умов продажу спирто-горілчаних напоїв; про дотримання правил торгівлі продуктами харчування підвищеного попиту;
про стан торговельного обслуговування інвалідів війни; про поліпшення торгівлі
продуктами дитячого харчування; про поліпщення санітарного стану торговельних підприємств; про посилення боротьби з розкраданням соціалістичної власності, хабарництвом, спекуляцією, пияцтвом, алкоголізмом; про забезпечення достовірності звітних даних з роздрібного товарообігу; про наявність солі першої
групи; про економію електроенергії і нафтопродуктів; про заходи з більш економного витрачання хліба і хлібобулочних виробів, забезпечення безперебійного постачання населення товарами першої необхідності, посилення контролю за
роботою підприємств торгівлі і громадського харчування. Відомості про забезпечення продовольчими товарами підвищеного попиту різних категорій населення
магазинами-салонами держторгівлі. Переліки товарів, які зняті з виробництва та
користуються обмеженим попитом.
8. Російською, українською мовами.
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120.     1. Р-39
2. Головне фінансове управління Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк
Волинської області
3. У 1939 р. було створено Волинський обласний фінансовий відділ. Постановою
першої сесії Волинської обласної Ради депутатів трудящих першого скликання
“Про утворення обласних відділів і управлінь Волинської обласної Ради депутатів трудящих” від 8 січня 1941 р. було підтверджено функціонування відділу
в системі органів державного управління на території області. Згідно з рішенням першої сесії Волинської обласної ради народних депутатів одинадцятого
скликання від 15 березня 1985 р. відділ перейменовано у фінансове управління
Волинського облвиконкому. Згідно з розпорядженням Представника Президента України у Волинській області від 24 квітня 1992 р. № 60 встановлено нову
назву – фінансове управління ОДА, з 1994 р. – Волинського облвиконкому, з
1995 р. – Волинської ОДА, з 2000 р. – Головне фінансове управління Волинської ОДА. Підпорядковувалося Міністерству фінансів України і Волинській
ОДА. До функцій управління входять формування бюджету області і забезпечення його виконання, забезпечення функціонування районних і міських фінансових відділів, контроль за їх діяльністю.
4. 212 справ
5. 1944–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, директивні вказівки, інструкції Наркомату фінансів СРСР, Наркомату
фінансів УРСР, Міністерства фінансів СРСР, Міністерства фінансів УРСР. Постанови бюро Волинського обкому КП(б)У та облвиконкому, звужених засідань
облвиконкому. Накази начальника управління. Інструктивні листи, вказівки райміськфінвідділам з питань фінансової, бюджетної та податкової роботи. Доповідні записки, довідки про роботу фінансових органів області, кадрові питання.
Річні плани фінансування спецвидатків. Проекти річних кошторисів облфінвідділу по спецкоштах. Контрольні цифри, плани фінансування оборонних організацій. Листування з фінорганами про стягнення вартості трофейного майна (1945–1946). Акти перевірок та обстежень, проведених облфінуправлінням.
Річні бухгалтерські та статистичні звіти облфінвідділу по штабу МППО, обкому
ДТСААФ, військкоматах. Річні звіти управління про виконання кошторисів спецвидатків. Список фінансових працівників, які загинули у 1944–1945 рр.
8. Російською, українською мовами.
121.     1. Р-46
2. Волинська облспоживспілка, м. Луцьк Волинської області
3. Волинську обласну спілку споживчих кооперативних організацій “Облспоживспілка” було створено згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про кооперативні організації західних областей УРСР” від 8 грудня 1939 року № 1618.
Облспоживспілка переривала свою діяльність під час нацистської окупації Волині у 1941–1944 рр. Поновила діяльність з 4 квітня 1944 р., а її повноваження і
коло виконуваних завдань були підтверджені постановою президії Укоопспілки
від 15 березня 1944 р. № 17. З 1961 р. – Волинська обласна спілка споживчих
товариств (Облспоживспілка). Підпорядковувалась Укоопспілці. Здійснювала загальне керівництво кооперативною та комісійною торгівлею в населених
пунктах області, заготівлею сільськогосподарської продукції, об’єктами громадського харчування, контролювала діяльність підпорядкованих низових організацій.
4. 63 справи
5. 1948–1977 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови правління Укоопспілки. Рішення Волинського облвиконкому. Постанови, розпорядження правління облспоживспілки. Протоколи, постанови, розпорядження звужених засідань правління облспоживспілки. Інформації Волинського обкому КПУ, облвиконкому. Документи (накази, звіти, листування) з
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питань цивільної оборони. Річні звіти про стан військово-мобілізаційної роботи.
Звітні картки про наявність працюючих і заброньованих військовозобов’язаних
у системі споживчої кооперації.
8. Російською мовою.
122.     1. Р-61
2. Управління Національного банку України у Волинській області, м. Луцьк
Волинської області
3. У грудні 1939 р. створено Волинську обласну контору Державного банку СРСР.
Переривала свою діяльність у роки нацистської окупації. З 1988 р. – Волинське
обласне управління Держбанку СРСР. Згідно з постановою Верховної Ради
УРСР “Про введення в дію Закону Української РСР “Про банки і банківську
діяльність” від 20 березня 1991 р. № 873–ХІІ та наказом Національного банку
України “Про зміну структури Українського республіканського банку Держбанку СРСР” від 24 вересня 1991 р. № 7 з 3 жовтня 1991 р. на базі Волинського
обласного управління Держбанку СРСР створено Волинське обласне управління Національного банку України. Відповідно до наказу Національного банку
України від 20 квітня 2001 р. № 16 – перейменоване в Управління Національного банку України у Волинській області. Підпорядковувалось Держбанку СРСР,
а з 1991 р. – Національному банку України. Основні функції головної банківської установи Волинської області: організація та регулювання грошового обігу на території області; безперебійне кредитування та фінансування державних,
сільськогосподарських, кооперативних підприємств, організацій; загальне керування підпорядкованими банківськими установами на території області.
4. 44 справи
5. 1944–1984 рр.
6. 2006 р.
7. Зведені річні звітні відомості районних відділень і Волинської обласної контори
Держбанку СРСР по прибутках і видатках союзного бюджету зі встановленими додатками (установи системи силових відомств – міністерств оборони, внутрішніх справ, держбезпеки).
8. Російською мовою.
123.     1. Р-67
2. Державний архів Волинської області, м. Луцьк Волинської області
3. З утвердженням на території Західної України радянської влади та після прийняття Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 грудня 1939 р. про створення в складі УРСР Волинської області, Луцький державний архів одержав нову
офіційну назву – Волинський обласний історичний архів. З 1941 р. назву змінено –
Волинський обласний державний архів. Згідно з наказом Головного архівного
управління при Раді Міністрів УРСР від 7 серпня 1980 р. № 67 Волинський
обласний державний архів надалі іменується Державним архівом Волинської
області. На республіканському рівні підпорядковувався Архівному управлінню
НКВС УРСР, з 1940 р. – Архівному відділу НКВС УРСР, з 1941 р. – Управлінню
державними архівами НКВС УРСР, з березня 1946 р. – Архівному управлінню
МВС УРСР, з 1960 р. – Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР (згідно
постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. № 546–33 та наказу МВС УРСР від 16 червня 1960 р. № 156). З 22 квітня 1974 р. підпорядковувався Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР (Головархіву
УРСР) (постанова Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1974 р. № 205), з червня
1991 р. – Головархіву при Кабінеті Міністрів УРСР, з серпня 1991 р. – Головархіву
при Кабінеті Міністрів України. З 13 березня 1999 р. підпорядковувався Головному архівному управлінню України (Указ Президента України від 13 березня
1999 р. № 250/99), з 15 грудня 1999 р. – Державному комітету архівів України
(Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 про створення Державного комітету архівів України на базі Головного архівного управління України, що ліквідується). З 9 грудня 2010 р. підпорядковується Державній архівній
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службі України (Указ Президента України від 9 лютого 2010 р. № 1086/2010
про утворення Державної архівної служби України на базі реорганізації Державного комітету архівів України). На рівні області підпорядковувався: Архівному відділу УНКВС по Волинській області, з 1944 р. – Відділу державних
архівів УНКВС по Волинській області, з березня 1946 р. – Архівному відділу
УМВС по Волинської області. На виконання постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. № 546–33 та наказу МВС УРСР від 16 червня
1960 р. № 156 здійснено передачу Архівного відділу УМВС, Волинського облдержархіву в підпорядкування виконкому Волинської обласної ради депутатів
трудящих (з 7 жовтня 1977 р. – виконкому Волинської обласної Ради народних
депутатів). З 26 липня 1988 р. в області архів підпорядковувався лише виконкому Волинської обласної Ради народних депутатів у зв’язку з ліквідацією архівного відділу (згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р.
№ 202 “Про вдосконалення управління архівною справою в республіці”). З
1992 р. – у віданні Волинської облдержадміністрації (згідно Указу Президента
України від 14 квітня 1992 р. № 252), з липня 1994 р. – виконкому Волинської
обласної ради (згідно Закону України “Про формування місцевих органів влади
і самоврядування” від 3 лютого 1994 р. № 3917–Х11), з 1995 р. – Волинської
ОДА (згідно Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640). Указом
Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. № 1441–ХІІ документи
архівів Компартії України були передані в підпорядкування Головархіву при
Кабінеті Міністрів УРСР та його установам на місцях, у т. ч. Державному архіву Волинської області. Архів здійснює реалізацію державної політики у сфері
архівної справи та управління архівною справою і діловодством на території
області.
4. 262 справи
5. 1963–2003 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР,
Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. Рішення Волинського облвиконкому. Накази директора архіву. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК
архіву. Інформації про виконання рішень облвиконкому. Листування з АУ УРСР,
обласними архівами про комплектування документами, з питань використання
документів. Листування з органами КДБ, прокуратури про виявлення і використання документів у наукових, оперативних і довідкових цілях, наведення
довідок. Звіти про використання секретних документів. Статистичні звіти про
стан охорони державної таємниці. Списки-довідники: членів єврейських націоналістичних організацій (1920–1939), членів “Союзу українок” (1928–1938),
членів ОУН (1935), членів Стрілецького союзу та офіцерів поліції Волинського
воєводства (1938), керівників міських та районних управ (1941–1944), членів
УПА (1944). Особові справи дослідників, що працювали з документами, які
зберігаються в архіві.
8. Російською, українською мовами.
124.     1. Р-294
2. Виконавчий комітет Ковельської міської ради (міськвиконком), м. Ковель
Волинської області
3. Див. ф. Р-4
4. 98 справ
5. 1946, 1948–1958, 1962–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення бюро Ковельського міськкому КПУ і міськвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження міськвиконкому. Протоколи, постанови, рішення звужених засідань міськвиконкому, міської надзвичайної протиепідемічної комісії. Накази обласних комітетів ДТСАРМ, ДТСААФ. Інформації про
виконання постанов і рішень бюро Волинського обкому КПУ та облвиконкому.
Зведені відомості про чисельність населення м. Ковеля, не зайнятого на
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виробництві. Листування з облвиконкомом з питань репатріації, працевлаштування реемігрантів, про колишніх спецпоселенців, протидію інфекційним захворюванням. Звіти Ковельського навчального центру ДТСАРМ, ДТСААФ про
військову підготовку.
8. Російською, українською мовами.
125.     1. Р-295
2. Головне управління статистики у Волинській області, м. Луцьк Волинської
області
3. У 1940 р. розпочало свою діяльність Волинське обласне управління народногосподарського обліку Центрального управління народногосподарського обліку
Держплану СРСР. З квітня 1941 р. назву змінено – Волинське обласне статистичне управління Центрального статистичного управління Державної планової
комісії РНК СРСР. Тимчасово припиняло діяльність у роки нацистської окупації. Поновило свою роботу після визволення Волинської області в лютому
1944 р. З червня 1944 р. – Уповноважений Державної планової комісії Ради
Народних Комісарів СРСР, з 1946 р. – Уповноважений Державної планової комісії Ради Міністрів СРСР по Волинській області. Згідно з постановою Ради
Міністрів СРСР “Про перейменування ЦСУ Держплану СРСР в Центральне
статистичне управління при Раді Міністрів СРСР” від 10 серпня 1948 р. № 3018
назву знову змінено – Статистичне управління Волинської області Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. № 822 – Волинське обласне
управління статистики Державного комітету УРСР по статистиці, з 1991 р. –
Міністерства статистики України, з 1998 р. – Державного комітету статистики
України. Згідно з наказом Державного комітету статистики України “Про Головне управління статистики у Волинській області” від 6 лютого 2004 р. № 67
Волинське обласне управління статистики реорганізовано в Головне управління статистики у Волинській області. Основні функції: державне управління у
сфері статистики на території області, збирання і розробка (узагальнення) різноманітних статистичних матеріалів про розвиток народного господарства області, кількість населення, працездатних осіб, динаміку цін тощо.
4. 30 справ
5. 1952–1957, 1959–1974, 1976, 1978–1983, 1985–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Плани державних капітальних вкладень по відділу виправно-трудових установ
УМВС облвиконкому. Статистичні звіти: про кількість підприємств, чисельність промислово-виробничого персоналу і робітників, товарну продукцію
промисловості області систем Міністерства охорони громадського порядку, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства шляхів сполучення, важкого, енергетичного і транспортного машинобудування; про чисельність, фонд заробітної
плати і премії персоналу промисловості області системи міністерств шляхів
сполучення та важкого, енергетичного і транспортного машинобудування; про
потерпілих внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, про
основні травматологічні чинники і причини, освоєння коштів на заходи, спрямовані на охорону праці в Нововолинській групі шахт виробничого об’єднання
“Укрзахідвугілля”; про рух хлібофуражних продуктів по Волинській області;
про введення в дію потужностей, основних фондів і використання ліміту капітальних вкладень відділу виправно-трудових установ УМВС облвиконкому.
Статистичні відомості: про кількість осіб у віці від 9 до 49 років, які не вміють
читати й писати, розподіл їх за статтю і віком; про розподіл населення області
за найчисельнішими національностями; про групування міст і селищ міського
типу за кількістю населення (за підсумками Всесоюзних переписів населення 1959, 1970, 1979 рр.). Статистичні дані одноразового обліку усуспільненого житлового фонду, що знаходилося на балансі установ систем МВС та КДБ.
Баланси з основної діяльності Ковельської виправно-трудової колонії, установ ОВ 302/42 (смт Малевичі), ОВ 302/П-28 (смт Цумань). Доповідна записка
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про виробничий травматизм в народному господарстві області за роки десятої
п’ятирічки. Топографічні карти Волинської, Львівської, Ровенської областей
УРСР, Брестської області БРСР (масштаб 1:100 000).
8. Російською мовою.
126.     1. Р-337
2. Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради (міськвиконком),
м. Володимир-Волинський Волинської області
3. Див. ф. Р-4
4. 61 справа
5. 1944–1948, 1975–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення, директивні розпорядження Волинського облвиконкому.
Постанови бюро Волинського обкому КП(б)У та облвиконкому, ВолодимирВолинського міськкому КПУ, міськкому КПУ і міськвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження міськвиконкому. Постанови, рішення звужених засідань
міськвиконкому. Інформації про виконання постанов і рішень облвиконкому.
Відомості, що стосуються політико-економічної характеристики міста (1945).
Листування з РНК РРФСР про переселення репатрійованих громадян (1945),
з облвиконкомом та його відділами. Акти розмінування території міста (1944),
акти про збитки, завдані установам міста в роки нацистської окупації (1944).
Списки: репатріантів (1945); промислових підприємств, установ м. ВолодимирВолинського, назв вулиць міста (1947).
8. Російською, українською мовами.
127.     1. Р-339
2. Володимир-Волинська районна рада, м. Володимир-Волинський Волинської області
3. До грудня 1940 р. функції органів Радянської влади на місцях виконували тимчасові управління і повітові виконавчі комітети, які проіснували до перших
виборів до місцевих Рад депутатів трудящих. Після визволення Волині від нацистських окупантів протягом 1944 р. поновили свою роботу. З жовтня 1977 р.,
після прийняття нової Конституції СРСР – виконкоми районних Рад народних
депутатів (райвиконкоми). З квітня 1992 р. – районні Ради народних депутатів,
з 1994 р. – районні ради.
4. 114 справ
5. 1944–1971, 1973–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення Волинського облвиконкому, бюро Володимир-Волинського
райкому КПУ і райвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому, районної надзвичайної протиепідемічної комісії. Інформації про виконання постанов і рішень облвиконкому. Інформації про будинки, вилучені у приватних власників (1952). Відомості
про кількість населених пунктів і населення Володимир-Волинського району
(1955). Листування: з облвиконкомом про Зимненський монастир; з військовими частинами про відведення земельних ділянок. Довідка про діяльність УПА
на території Володимир-Волинського району (1944). Списки голів сільрад на
території району (1944), реемігрантів (1956), переселенців із Польщі (1956),
колишніх спецпоселенців (1957).
8. Російською, українською мовами.
128.     1. Р-342
2. Ягодинська митниця Головного митного управління Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, ст. Ягодин Любомльського району Волинської області
3. Митниця створена у листопаді 1944 р. згідно з наказом Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР і діяла відповідно до Кодексу СРСР про митниці, затвердженого постановою ЦВК СРСР і РНК СРСР від 19 грудня 1928 р.
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Відповідно до наказу Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР від 27 квітня
1955 р. № 202 Ягодинську митницю перетворено в митний пост Брестської
митниці. Згідно з наказом Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР від 30 червня
1958 р. № 172 митний пост знову перетворено в митницю. Здійснювала на державному кордоні СРСР контроль за виконанням законодавства про монополію
зовнішньої торгівлі СРСР.
4. 12 справ
5. 1941, 1944–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Наказ Наркома зовнішньої торгівлі СРСР про посилення контролю за пропуском через державний кордон транзитних вантажів (1941). Накази Міністерства
зовнішньої торгівлі СРСР, Головного митного управління: про впорядкування митного огляду і пропуску ручної поклажі й багажу осіб, що перетинають
держкордон; про затвердження інструкції про порядок оформлення дозволу на вивезення за кордон креслень і службово-технічної документації; про
порядок здійснення контролю над вивезенням за кордон і ввезенням в СРСР
преси, образотворчої продукції та інших предметів мистецтва; про правила
пропуску військових вантажів; про заходи із вдосконалення діяльності митних установ, забезпечення нагляду щодо належної якості імпортованих товарів широкого споживання. Директивні листи Головного митного управління
про порядок пропуску: радянських делегацій, іноземних транзитних вантажів, насіння і посадкового матеріалу; про підвищення пильності при перевірці вантажів, що надходять з капіталістичних країн; про посилення митного
контролю при огляді товарних і пасажирських потягів; про облік і бронювання
військовозобов’язаних запасу. Звіти, статистичні зведення митниці про оперативну і господарську діяльність. Зведення про виявлення предметів контрабанди, які провозились хитромудрими способами. Інструкція про порядок видачі
дозволів на транзит іноземних товарів через територію СРСР (1941). Правила
пропуску військових вантажів через держкордон СРСР (1952). Списки №№ 1,
2 предметів, дозволених до пересилання в фактуро-ліцензійних посилках і до
ввезення пасажирами при собі; списки №№ 1, 2 творів письменників світової
літератури, дозволених до пропуску через держкордон без подання на контроль цензури. Списки військовозобов’язаних запасу по митниці. Зразок підпису
начальника Штабу Групи радянських окупаційних військ в Німеччині генерала
армії С. М. Штеменка (1952).
8. Російською мовою.
129.     1. Р-354
2. Іваничівська районна рада, смт Іваничі Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 64 справи
5. 1944–1952, 1954–1961, 1977–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, директивні вказівки, рішення, розпорядження Волинського облвиконкому. Постанови бюро Волинського обкому КП(б)У та облвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження Іваничівського райвиконкому. Протоколи,
постанови, рішення звужених засідань райвиконкому, надзвичайної протиепідемічної комісії Іваничівського району. Розпорядження Уповноваженого Ради
у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Волинській області про реєстрацію православних громад в Іваничівському районі
(1948). Інформації: про виконання плану заходів по боротьбі з інфекційними,
шлунково-кишковими захворюваннями; про паспортний режим в районі; про
незареєстровані релігійні групи (осередки); про впорядкування могил військовослужбовців; про стан електрифікації в районі; про стан обліку зброї в школах
та ін. Довідки про економічний стан району (1948, 1952). Відомості про: реалізацію майна виселених власників приватних господарств (1948); врожайність
сільськогосподарських культур в колгоспах і селянських господарствах (1948);
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постачання електроенергією підприємств і колгоспів (1949); осіб, позбавлених
виборчого права (1946); реемігрантів (1948); плани розвитку господарства району. Звіт про перевірку розрахунків з колгоспниками (1951). Документи про
переселення громадян чеської і словацької національностей із СРСР в Чехословаччину. Повідомлення воєнних трибуналів військ НКВС про засудження
жителів району (1946). Списки: сільрад, населених пунктів на території Іваничівського району; діючих православних церков (1955); убитих осіб (1945);
священників і псаломщиків (1946); репатріантів (1956); реемігрантів (1958).
8. Російською, українською мовами.
130.     1. Р-376
2. Волинський державний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк Волинської області
3. У квітні 1940 р. на Волині почав діяти перший радянський вищий навчальний
заклад – Луцький державний учительський інститут. Тимчасово припиняв свою
діяльність у зв’язку з нацистською окупацією регіону. Поновив роботу відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 6 квітня 1946 р.
№ 596. Згідно з постановами Волинського облвиконкому і бюро обкому КП(б)
У від 2 липня 1951 р. № 96, Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1951 р. № 2733
та рішенням облвиконкому від 4 грудня 1951 р. № 1416 – ВНЗ реорганізовано в
Луцький державний педагогічний інститут. Відповідно до рішення облвиконкому від 5 лютого 1952 р. № 144, наказу Міністерства освіти УРСР від 16 лютого
1952 р. № 82 Луцькому педінституту було присвоєно ім’я видатної української
поетеси Лесі Українки. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 інститут було передано у підпорядкування Міністерства вищої освіти УРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня
1960 р. № 1652 ВНЗ передано у підпорядкування Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. Згідно з Указом Президента України від 12 грудня
1991 р. № 2 підпорядковується Міністерству освіти України (з 2011 р. – Міністерству освіти, науки, молоді і спорту України). Відповідно до Указу Президента
України від 16 липня 1993 р. № 266/93 та наказу Міністерства освіти України
від 12 серпня 1993 р. № 296 ВНЗ реорганізовано у Волинський державний університет імені Лесі Українки. Забезпечує фундаментальну наукову, професійну
та практичну підготовку кадрів за багатьма спеціальностями, здобуття студентами і аспірантами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань,
інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.
4. 14 справ
5. 1975–1983 рр.
6. 2005 р.
7. Накази Міністерства освіти УРСР про підбір і виховання педагогічних кадрів,
про підвищення стійкості функціонування системи народної освіти у воєнний
час, про військово-мобілізаційну роботу і цивільну оборону. Накази ректора
ВНЗ про роботу з іноземною літературою. Інформації обкому КПУ про виконання постанов ЦК КПРС (зокрема, “Про дальше удосконалення вивчення
і викладання російської мови в союзних республіках”), ЦК КПУ, бюро обкому
КПУ, про посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом. Листування з Міністерством освіти УРСР про: посилення боротьби з правопорушеннями і антигромадськими проявами серед студентів; заповнення анкети для чергового
видання “Міжнародного довідника про університети” для Міжнародної асоціації університетів “Париж”; посилення роботи щодо боротьби з наркоманією; посилення контролю за тематикою досліджень з питань розвитку країн
соціалістичної співдружності; фундаментальні та пошукові науково-дослідні
роботи в інтересах оборони країни; посилення санітарно-гігієнічного режиму
в установах; недоліки в обліку, зберіганні і використанні літератури, виданої
в капіталістичних країнах; дотримання чинного законодавства про восьмирічну та загальну середню освіту молоді; подальше поліпшення ідейно-виховної,
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організаційно-партійної роботи в сучасних умовах; поліпшення атеїстичного
виховання дітей і молоді; заходи: з підвищення ефективності міжнародного співробітництва та інформаційно-пропагандистської роботи, спрямованої
на закордонні країни, щодо викриття реакційної суті міжнародного сіонізму
та антирадянської сіоністської пропаганди; щодо посилення протидії антирадянській пропаганді з боку зарубіжних організацій українських буржуазних
націоналістів і подальшого розвитку культурних зв’язків з українською еміграцією; з подальшого підвищення політичної пильності працівників системи
освіти; з поліпшення якісного підбору спеціалістів народної освіти для їх відрядження до зарубіжних країн; з посилення боротьби з буржуазною, буржуазнонаціоналістичною, сіоністською і релігійною пропагандою; щодо збирання відомостей про осіб, що виїхали за кордон; щодо вилучення із загального користування і знищення всіх творів Миколи Руденка і Василя Сокола. Відомості про
приймальні кампанії в інституті. Звіт про виконання науково-дослідницьких
робіт з оборонної тематики.
8. Російською, українською мовами.
131.     1. Р-420
2. Відділ у справах культурно-освітньої роботи виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих, м. Луцьк Волинської області
3. Структурний підрозділ облвиконкому було створено згідно з постановою РНК
УРСР і ЦК КП(б)У “Про затвердження Положення про Комітет в справах
культурно-освітніх установ при РНК УРСР” від 24 березня 1945 р. № 476. Відділ здійснював загальне керівництво діяльністю районних культурно-освітніх
відділів, державних клубів, бібліотек, Будинків народної творчості, музеїв у
перші післявоєнні роки і контроль за їх роботою. Відділ ліквідовано відповідно
до постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15
червня 1953 р. з передачею всіх функцій новоутвореному обласному управлінню культури.
4. 4 справи
5. 1950–1951, 1953 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Комітету у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР:
про стан та заходи з поліпшення роботи культурно-освітніх установ в західних
областях УРСР; про вилучення з книжкових фондів бібліотек “ідеологічноворожої” літератури. Постанова та рішення Волинського облвиконкому про заходи по зміцненню і розвитку народного господарства і культури у прикордонних районах. Рішення облвиконкому про перевірку і прийняття експозиції обласного краєзнавчого музею. Постанова обласної надзвичайної протиепідемічної
комісії про епідемічний стан у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському,
Ківерцівському, Ковельському, районах області та ліквідацію захворюваності
висипним тифом. Лист 11-го відділу УМВС УРСР у Волинській області про
проведену контрольно-вибіркову перевірку складу книжкових фондів установ
системи Міністерства культури УРСР. Лист облвідділу в нагородне бюро Верховної Ради СРСР про підтвердження присвоєння звань Героїв Радянського Союзу воїнам Червоної Армії, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни і
поховані на території області. Додатки до рішень облвиконкому про введення
в дію основних фондів по капітальних роботах по облвідділу. Показники кіномережі по районах області на 1952 р. Рознарядка на підбір і направлення комсомольців на бібліотечну роботу у села.
8. Російською, українською мовами.
132.     1. Р-435
2. Ратнівська районна рада, смт Ратне Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 44 справи
5. 1944–1952, 1955–1957, 1977–1982, 1984–1989 рр.
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6. 2006 р.
7. Постанова бюро Ратнівського райкому КПУ і райвиконкому про підготовку
молоді до строкової військової служби. Постанови, рішення райвиконкому:
про призов (мобілізацію) в школи ФЗН Міністерства трудових резервів УРСР
(1948) та його підсумки; про затвердження – колишніх куркульських господарств (1950); плану сільськогосподарських робіт по колгоспах (1952); посівів
кок-сагизу в колгоспах; про заходи – з охорони господарств району від занесення захворювання свиней на чуму; з посилення виховної роботи і попередження
правопорушень серед неповнолітніх. Протоколи, постанови, рішення звужених
засідань райвиконкому: про виділення коней у фонд “Кінь –Червоній Армії”;
про приписку громадян до призовних дільниць, стан військового обліку на місцях, бронювання військовозобов’язаних за галузями народного господарства;
про запобігання захворюваності тварин на ящур; з питань цивільної оборони.
Інформації облвиконкому: про посилення боротьби з хабарництвом і поборами, приписками та перекручуваннями в державній звітності, проти пияцтва і
алкоголізму, зі злочинністю та правопорушеннями, зі зловживаннями в системі
побутового обслуговування; про стан виробничого травматизму; необхідність
дотримання законодавства про релігійні культи; про матеріальний стан сімей,
які прибули на постійне проживання з Канади та Аргентини (1955). Доповідні
записки райвідділу міліції про оперативну обстановку в Ратнівському районі.
Постанова військової ради діючої армії про вселення місцевих жителів у колишню 25-кілометрову прифронтову смугу. Постанови, рішення надзвичайної
епідемічної комісії про епідемічний стан в районі, про заходи з ліквідації захворюваності туляремією. Статистичні відомості: про розгром банд в районі
(1945), про репатріантів і реемігрантів, які прибули з-за кордону (1955–1957).
Аналітичні матеріали про злочинність і правопорушення в районі. Пропозиції
щодо раціонального використання недіючих (знятих з реєстрації) культових
споруд.
8. Українською, російською мовами.
133.     1. Р-443
2. Волинське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України”,
м. Луцьк Волинської області
3. Відповідно до розпорядження Головного управління держтрудощадкас і держкредиту від 22 грудня 1939 р. у січні 1940 р. було створено Волинське обласне
управління державних трудових ощадних кас і державного кредиту. У період
нацистської окупації управління було евакуйоване в Середню Азію і поновило свою діяльність на території області в 1944 р. Згідно з постановою Ради
Міністрів СРСР від 25 серпня 1972 р. № 640 перейменоване у Волинське обласне управління Держтрудощадкас СРСР, яке підпорядковувалося Держбанку
СРСР. На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня
1987 р. № 821, постанови Ради Міністрів СРСР від 6 жовтня 1987 р. № 1118 за
згідно з наказом Голови Правління Ощадного банку СРСР від 8 жовтня 1987 р.
№ 10 реорганізоване у Волинське обласне управління Ощадного банку СРСР.
Відповідно до наказу Ощадбанку України від 2 січня 1992 р. № 2-к – діяло
як Волинське обласне управління Державного спеціалізованого комерційного
Ощадного банку України, з 1999 р. – як Волинське обласне управління ВАТ
“Державний ощадний банк України”. Відповідно до постанови правління ВАТ
“Державний ощадний банк України” від 28 листопада 2003 р. реорганізоване у Філію – Волинське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк
України”. Займалося організацією роботи мережі ощадних кас на території області, дбало про залучення вільних коштів населення для державних потреб з
виплатою відповідних відсотків, проведенням конверсії облігацій держпозик,
виконувало розрахунково-касові операції, проводило обмін грошових знаків у
рамках грошових реформ 1947, 1961, 1992, 1996 рр. тощо. На сьогодні Ощадбанк – єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну
гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.
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4. 18 справ
5. 1959–1967, 1969, 1971 рр.
6. 2006 р.
7. Наказ обласного управління про розробку плану евакуації підпорядкованих організацій в “особливий період”. Інформації, адресовані Управлінню Держтрудощадкас і держкредиту УРСР, Волинському облвиконкому про заходи щодо
посилення охорони та забезпечення збереженості грошових коштів та інших
матеріальних цінностей в ощадкасах області.
8. Російською мовою.
134.     1. Р-468
2. Волинський обласний комітет Товариства сприяння обороні України
(ТСОУ), м. Луцьк Волинської області
3. Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння авіації
(ДТСАВ) було створено згідно з постановою Ради Міністрів УРСР “Про розділення ТСОАВІАХІМу” від 3 травня 1948 р. № 737, коли єдине товариство
розмежувалося на три окремі – сприяння армії, авіації та флоту. Таке розмежування було короткочасним і згодом розпочався зворотний процес об’єднання
товариств. Згідно з рішенням Волинського облвиконкому від 16 вересня 1951 р.
№ 1011 Волинські обласні товариства ДТСАРМ і ДТСАВ було об’єднано у
Волинське обласне Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту
(ДТСААФ). Згідно з постановою VІІ позачергового з’їзду ДТСААФ України від
26 вересня 1991 р. товариство було реорганізоване в Товариство сприяння обороні України (ТСОУ), відповідно було створено Волинський обласний комітет
ТСОУ на базі колишнього ДТСААФ. Обласний комітет і його осередки в області займаються пропагандою серед населення військових знань, підготовкою
призовників для Збройних сил та кадрів масових технічних професій, розвитком технічних і прикладних видів спорту. Кінцевою метою цієї діяльності є
сприяння зміцненню обороноздатності держави.
4. 142 справи
5. 1951–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови бюро Волинського обкому КПУ і облвиконкому. Рішення облвиконкому, звужених засідань облвиконкому. Директиви командуючого військами
Прикарпатського військового округу. Постанови засідань президії обласного
комітету, накази голови комітету. Інформації ЦК ДТСААФ СРСР, ЦК ДТСААФ
УРСР, облвиконкому про роботу комітету. Плани підготовки спеціалістів для
Радянської Армії. Листування з мобілізаційних питань. Річні звіти комітету.
8. Російською мовою.
135.     1. Р-481
2. Любомльська районна рада, м. Любомль Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 76 справ
5. 1944–1953, 1955–1958, 1976–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення звужених засідань Волинського облвиконкому. Постанови бюро Любомльського райкому КП(б)У і райвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Протоколи, постанови, рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації про культурно-освітню роботу (1950), організаційногосподарську роботу райвиконкому (1951, 1952), організаційно-масову роботу
місцевих Рад депутатів трудящих (1952), про боротьбу з гострими шлунковокишковими захворюваннями. Проект плану розвитку сільського господарства
в Любомльському районі (1952). Відомості про репатріантів і переселенців з
Польщі (1946). Відомості про чисельність реемігрантів та їх працевлаштування
(1956–1957). Листування з військовими частинами і військкоматами про відведення земельних ділянок спецпризнаення. Документи з розмінування тери-
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торії Любомльського району (1945). Списки: населених пунктів району (1955);
членів дільничних виборчих комісій (1950); членів УПА по Любомльському
району (1945).
8. Російською, українською мовами.
136.     1. Р-500
2. Ківерцівська районна рада, м. Ківерці Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 25 справ
5. 1977–1987 рр.
6. 2005 р.
7. Постанова Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР про роботу з освоєння недіючих культових споруд у Ківерцівському районі (1981). Постанови бюро
Ківецівського райкому КПУ, райвиконкому про заходи: з підвищення стійкості
роботи галузей народного господарства району у воєнний час; з оперативної
і бойової підготовки об’єктів цивільної оборони. Рішення райвиконкому: про
обсяги держзакупівель зерна; про стан грошового обігу; про заходи боротьби із
захворюваннями свиней особливо небезпечними хворобами. Інформації Волинського облвиконкому про: комплексну програму соціально-культурного розвитку сіл; стан виробничого травматизму та підвищення безпеки праці; зміцнення
правопорядку і посилення боротьби із злочинністю, фактами приписок і окозамилювання, особами, які ведуть паразитичний спосіб життя; забезпечення
збереження грошових коштів на підприємствах, в установах і організаціях; про
релігійну обстановку в Ківерцівському районі. Інформація надзвичайної протиепідемічної комісії про заходи з профілактики черевного тифу.
8. Українською, російською мовами.
137.     1. Р-511
2. Прокуратура Волинської області, м. Луцьк Волинської області
3. Розпочала діяльність у жовтні 1939 р. Припиняла діяльність у період нацистської
окупації 1941–1944 рр., поновила у 1944 р. Підпорядковувалась прокуратурам
СРСР та УРСР. З грудня 1991 р. підпорядковується Генеральній прокуратурі
України. Діяльність установи регулюється Законом України “Про прокуратуру”
(1991). Основні виконувані функції: здійснення нагляду за дотриманням чинного законодавства органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; підтримка державного обвинувачення у суді; нагляд
за законністю судових вироків і рішень; захист правових інтересів громадян.
4. 870 справ
5. 1945–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови Волинського обкому КПУ і облвиконкому. Рішення облвиконкому.
Накази прокурора Волинської області. Протоколи міжвідомчих, оперативних,
координаційних нарад при прокуророві області. Доповідні записки про виконання постанов ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, наказів Генеральної прокуратури СРСР. Інформації, довідки, донесення, подання про роботу прокуратури
Волинської області. Аналітичні матеріали з питань злочинності в області. Аналізи, огляди, узагальнення з питань прокурорсько-слідчої роботи. Завдання та
листи прокурора області, адресовані підлеглим прокурорам. Доповідні записки, акти про перевірки роботи обласної прокуратури з питань прокурорськослідчої роботи та нагляду за слідством в органах держбезпеки, про результати
перевірок роботи районних прокуратур. Річні оперативні статистичні звіти. Статистичні звіти про переміщення в посадах прокурорсько-слідчих працівників.
Річні звіти прокурора Волинської області у справах, що велися органами КДБ.
Річні звіти про роботу з кадрами прокуратури, про чисельність, склад і територіальне розміщення спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою.
Річні звіти про роботу прокуратури Волинської області. Матеріали наглядового
провадження у спецсправах, за скаргами осіб, засуджених за державні злочини.
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Постанови про відмову у задоволенні скарг осіб, засуджених за державні злочини. Документи перевірок виправно-трудових установ.
8. Російською, українською мовами.
138.     1. Р-585
2. Народний суд Луцького району, м. Луцьк Волинської області
3. Народні суди на Волині створено після встановлення в регіону радянської влади
у 1939 р. Загалом налічувалося 38 судових дільниць. Діяльність судів була припинена у червні 1941 р. у зв’язку з нацистською окупацією області. У серпні
1944 р. судові дільниці у складі народних судів поновили свою роботу. Підпорядковувались Управлінню Народного комісаріату юстиції УРСР Волинської
області у м. Луцьку. У зв’язку з реорганізацією народних судів, на підставі наказу голови Волинського обласного суду від 13 лютого 1961 р., ліквідовано судові
дільниці у містах і районах області. Народні суди розглядали цивільні та карні
справи, віднесені до їх компетенції, як суди першої інстанції. Діяли у складі
народного судді та народних засідателів. Народні судді обиралися громадянами
району або міста строком на п’ять років шляхом таємного голосування, а народні засідателі – загальними зборами робітників, службовців і селян за місцем
їх роботи або проживання. Кандидатура голови районного (міського) суду затверджувалась районним (міським) виконкомом. Народні суди припинили діяльність у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін і доповнень
до Закону УРСР “Про судоустрій УРСР” (1994) і створенням місцевих судів.
4. 1 справа
5. 1956 р.
6. 2006 р.
7. Протокол і рішення міжвідомчої наради працівників міліції, суду і прокуратури
Луцького району при прокуратурі Луцького району про стан боротьби з кримінальною злочинністю в районі і якість ведення слідства у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
139.     1. Р-592
2. Управління культури Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк Волинської області
3. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. № 1102 та рішенням виконкому Волинської обласної ради депутатів трудящих від 15 червня
1953 р. № 659 на базі об’єднання обласних відділів культурно-освітньої роботи,
мистецтв і кінофікації було створене Волинське обласне управління культури
виконкому обласної Ради депутатів трудящих. З 7 жовтня 1977 р. – управління
культури Волинського облвиконкому, з 5 травня 1992 р. – Волинської ОДА, з
1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – ОДА. Здійснювало загальне керівництво всіма підпорядкованими установами (бібліотеками, будинками культури, музеями
тощо) у галузі культурно-освітньої роботи та мистецтва.
4. 21 справа
5. 1971, 1978–1981, 1983, 1985–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови колегії Міністерства культури УРСР про стан та заходи з подальшого
поліпшення культурних зв’язків із зарубіжними країнами, про посилення ідеологічної боротьби з буржуазною, буржуазно-націоналістичною, сіоністською і
релігійною пропагандою. Наказ Мінкультури УРСР про посилення впливу органів управління та установ культури на подальший розвиток і вдосконалення
діяльності аматорських об’єднань, подолання негативних тенденцій у роботі
деяких самодіяльних громадських формувань. Постанови колегії облуправління культури: про заходи з посилення науково-атеїстичної та контрпропагандистської роботи у зв’язку з підготовкою релігійних організацій до відзначення 1000-ліття започаткування християнства на Русі; про організацію масовополітичної роботи та культурного обслуговування трудящих у період проведення виборів до Верховної Ради СРСР. Інформації, листування з Міністерством
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культури УРСР, Волинським обкомом КПУ про посилення атеїстичного виховання трудящих, про активізацію пропагандистської роботи Волинського краєзнавчого музею, про усунення недоліків в організації виступів зарубіжних виконавців в області, про заходи у зв’язку з відзначенням 40-річчя Нюрнберзького
процесу над головними нацистськими воєнними злочинцями; про стан охорони
музейних закладів; про заходи з підвищення політичної пильності працівників
установ культури і мистецтва; про організацію в незадіяних культових спорудах музеїв, виставкових залів та інших культосвітніх установ; про поліпшення:
виховної роботи і попередження злочинності серед неповнолітніх; використання клубних закладів і спортивних споруд, естрадно-концертної діяльності
в області; про підвищення ідейно-художнього рівня концертних програм; про
подолання пияцтва та алкоголізму; про роботу з художніми колективами, які
виїжджають на гастролі за кордон; про роботу з воїнами, які виконували інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан; про переговори та підписання договору про культурне співробітництво між Волинню
та Замостським і Хелмським воєводствами ПНР. План використання недіючих
культових споруд. Списки переданих у Волинський краєзнавчий музей культових предметів. Звіти про наявність експонатів із вмістом благородних металів
в музеях області. Повідомлення про відсутність у програмах творчих колективів мистецьких установ творів авторів, які розірвали ділові стосунки з ВААП.
Списки учасників ансамблів “Світязь”, “Волинянка”, “Колос”. Звіти про участь
творчих колективів області у міжнародних фестивалях за кордоном.
8. Українською, російською мовами.
140.     1. Р-608
2. Камінь-Каширська районна рада, м. Камінь-Каширський Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 61 справа
5. 1944–1961, 1963–1967, 1970–1974, 1977–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, директивні вказівки, рішення Волинського облвиконкому. Постанови бюро Камінь-Каширського райкому КПУ і райвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Протоколи, рішення звужених засідань
райвиконкому. Інформації, доповідні записки про виконання постанов та рішень Волинського обкому КПУ, облвиконкому. Листування з облвиконкомом,
його відділами, управлінням внутрішніх справ. Постанови Воєнної Ради діючої
на території області армії (1944). Плани розвитку Камінь-Каширського району.
Звіт про репатріантів (1956). Акти передачі захисних споруд на території району (1945).
8. Російською, українською мовами.
141.     1. Р-632
2. Маневицька районна рада, смт Маневичі Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 73 справи
5. 1944–1953, 1955–1958, 1974–1992 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови бюро Маневицького райкому КПУ і райвиконкому. Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Протоколи, постанови, рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації про виконання рішень і розпоряджень
Волинського облвиконкому. Відомості про: релігійні громади району (1948);
мережу медичних установ району (1955); працевлаштування репатріантів
(1956); реемігрантів (1957). Листування з облвиконкомом про працевлаштування амністованих осіб, про дітей-сиріт (1953). Документи про організацію
виправно-трудової колонії (1958). Повідомлення воєнного трибуналу про
осіб, позбавлених виборчих прав (1944–1945). Акти розмінування території

69

Реєстр розсекречених архівних фондів України
Маневицького району (1944). План Поворського артполігону (1949).
8. Російською, українською мовами.
142.     1. Р-677
2. Головне управління з питань економіки і власності Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк Волинської області
3. Обласну планову комісію (облплан) при Волинському облвиконкомі створено у
грудні 1939 р. Діяла на підставі Положення про планові комісії при виконавчих
комітетах обласних Рад депутатів трудящих УРСР затвердженого постановою
РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 13 листопада 1944 р. № 1558. Підпорядковувалась
виконкому обласної Ради депутатів трудящих і Державній плановій комісії при
РНК УРСР, з березня 1946 р. – Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР.
Відповідно до рішення сьомої сесії обласної Ради народних депутатів 20-го скликання від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 “Про схему управління народним господарством Волинської області” та рішення облвиконкому від 29 грудня 1988 р. № 275
на базі облплану створено головне планово-економічне управління облвиконкому. Відповідно до рішення обласної Ради від 7 лютого 1991 р. № 5/10.6 головне планово-економічне управління облвиконкому реорганізовано у плановоекономічне управління облвиконкому. Згідно з рішенням обласної Ради від 23
квітня 1992 р. № 9/13 планово-економічне управління облвиконкому ліквідоване. Відповідно до розпорядження Представника Президента України у Волинській області від 24 квітня 1992 р. № 60 створено комітет економіки та ринку
ОДА, який, відповідно до розпорядження Представника Президента України у
Волинській області від 27 травня 1992 р. № 138, перейменовано в управління
економіки та ринку ОДА. Згідно з рішенням Волинської обласної ради від 2 листопада 1994 р. № 2/3 – управління економіки та ринку облвиконкому. Відповідно
до розпорядження облдержадміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 “Про утворення відділів, управлінь та інших підрозділів обласної державної адміністрації і затвердження граничної чисельності їх працівників” утворено управління
економіки облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням Волинської ОДА від
18 червня 1998 р. № 298 “Про внесення змін до структури обласної державної
адміністрації” управління економіки ліквідовано, на його базі створено управління з питань економіки і власності облдержадміністрації. Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 21 липня 1998 р. № 372 це управління перейменовано на Головне управління з питань економіки і власності ОДА. Здійснювало
розрахунки і розроблення перспективних, річних і квартальних планів розвитку
народного господарства області, обґрунтування раціонального використання наявних природних ресурсів регіону, здійснювало загальне керівництво діяльністю
міських і районних планових комісій.
4. 156 справ
5. 1944–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Проекти планів розвитку народного господарства Волинської області. Зведені
баланси трудових ресурсів області. Інформації, доповідні записки, адресовані
Держплану УРСР, Волинському обкому КПУ і облвиконкому. Схема розміщення продуктивних сил по економічних районах УРСР. Проекти планів з мобілізаційної підготовки галузей народного господарства області. Стислий огляд
економіки області (1976). Техніко-економічне обґрунтування генеральної схеми
розвитку мереж автошляхів області. Схема перспективного розвитку народного
господарства Львівського економічного адміністративного району (1965–1980).
Схема промвузла м. Луцька. Схеми, проекти районного планування районів області. Листування з Держпланом УРСР.
8. Російською, частково українською мовами.
143.     1. Р-678
2. Любешівський районний військовий комісаріат (військкомат), смт Любешів Волинської області
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3. Військові комісаріати – органи місцевого військового управління, які відали військово-мобілізаційними і обліково-призовними справами. Утворювалися Міністерством оборони СРСР відповідно до чинного адміністративнотериторіального поділу. Їх очолювали військові комісари. На Волині військкомати були започатковані після утвердження в регіоні радянської влади, з осені
1939 р. У загальних рисах система військкоматів продовжує діяти і нині, із підпорядкуванням Міністерству оборони України.
4. 15 справ
5. 1944, 1947–1953 рр.
6. 2006 р.
7. Директивні листи обласного військового комісаріату: про уточнення і систематизацію матеріалів для статистичного і економічного опису району; про необхідність політичного забезпечення призову в Радянську Армію; інформування
про випадки бандитизму. Протоколи та рішення звужених засідань Любешівського райвиконкому про: приписку громадян до призовної дільниці райвійськкомату та призов у Радянську Армію; стан військового обліку; благоустрій
могил загиблих воїнів Радянської Армії і партизан; роботу райкому ДТСААФ;
фонд “Кінь – Червоній Армії”; виявлення мінних полів і вибухонебезпечних
речовин; підготовку кадрів військових спеціалістів, офіцерів запасу, санітарних
кадрів товариства Червоного Хреста. Військово-економічні довідки по району
(1947–1949). Політдонесення політвідділу облвійськкомату. Донесення про випадки бандитизму в районі (1948). Листування з питань розшуку дезертирів.
8. Російською мовою.
144.     1. Р-685
2. Ковельської районна рада, м. Ковель Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 89 справ
5. 1944–1945, 1947–1950, 1954, 1956–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження Ковельського райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому. Рішення районної надзвичайної протиепідемічної комісії. Інформації райвиконкому про виконання постанов і рішень Волинського обкому КПУ та облвиконкому. Довідки про перевірку стану військовомобілізаційної роботи в районі. Довідки сільських рад Ковельського району про
кількість осіб, вбитих у період нацистської окупації. Відомості про кількість
реемігрантів та їх працевлаштування. Документи (повідомлення, листування)
про колишніх спецпоселенців (1962). Паспорт Ковельського району (станом на
10 жовтня 1944 р.).
8. Російською, українською мовами.
145.     1. Р-777
2. Луцька районна рада, м. Луцьк Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 55 справ
5. 1944–1947, 1950–1952, 1956, 1958–1962, 1973, 1975–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення Волинського облвиконкому, Луцького райвиконкому,
об`єднаних засідань бюро райкому КПУ і райвиконкому, звужених засідань
райвиконкому. Інформації облвиконкому про запровадження грошової оплати
праці, виконання соціалістичних зобов`язань та ін. Листування з облфінвідділом про боротьбу з розкраданням соціалістичної власності.
8. Російською, українською мовами.
146.     1. Р-807
2. Горохівська районна рада, м. Горохів Волинської області
3. Див. ф. Р-339
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4. 59 справ
5. 1944, 1946–1951, 1953–1958, 1976–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Розпорядження Волинського облвиконкому. Постанови бюро Горохівського
райкому КПУ і райвиконкому про заходи з подальшого удосконалення системи
цивільної оборони на території району. Постанови, рішення, розпорядження
райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації, доповідні
записки про виконання постанов Волинського обкому КПУ та рішень облвиконкому, листування.
8. Російською, українською мовами.
147.     1. Р-912
2. Рада федерації професійних спілок Волинської області, м. Луцьк Волинської області
3. Волинська обласна Рада професійних спілок (облпрофрада) була обрана на
першій обласній міжспілковій конференції 2 листопада 1948 р. відповідно до
постанови ХІХ пленуму ВЦРПС від 30 вересня 1948 р. “Про створення в республіках, краях і областях Рад професійних спілок”. Згідно з постановою ХХ
Волинської обласної міжспілкової конференції профспілок від 1 серпня 1990 р.
створено Федерацію професійних спілок Волинської області. Вищим керівним
органом Федерації професійних спілок Волинської області між конференціями
є Рада федерації професійних спілок області. Здійснювала загальне керівництво роботою обласних галузевих комітетів професійних спілок і контролювала їх фінансову діяльність. Організовувала культурно-масову та спортивну
роботу, оздоровлення та відпочинок працівників та службовців. Слідкувала за
дотриманням техніки безпеки праці у промисловому виробництві та в організаціях, брала участь у розподілі житлового фонду та ін.
4. 108 справ
5. 1950, 1951, 1956, 1958–1968, 1970–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови президії ВЦРПС, Української республіканської, обласної Рад профспілок. Постанови, накази, директивні листи Комітету з фізичної культури і
спорту при Раді Міністрів РСР. Рішення комісій по виїздах за кордон при Волинському обкомі КПУ, міжвідомчих нарад при прокуророві області. Інформації, довідні записки з питань профспілкової роботи, посилення боротьби з антигромадськими проявами, запобігання захворюваності на холеру, поліпщення
оборонно-масової, мобілізаційної роботи, з охорони праці і техніки безпеки,
роботи шкіл робітничої молоді. Відомості про стан виробничого травматизму
на підприємствах та в організаціях області. Річні звіти технічної інспекції з праці. Статистичні і фінансові звіти з профспілкової діяльності.
8. Російською, українською мовами.
148.     1. Р-930
2. Управління з охорони державних таємниць у пресі при Волинському облвиконкомі, м. Луцьк Волинської області
3. Поновило діяльність у 1944 р. як обласне управління у справах літератури та
видавництв (облліт). З 1954 р. – управління з охорони військових і державних
таємниць у пресі при Волинському облвиконкомі. Відповідно до постанов Ради
Міністрів СРСР від 18 серпня 1966 р. № 693, Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1966 р. № 717, рішення облвиконкому від 26 грудня 1966 р. № 585 на базі
зазначеного управління того ж року було створено управління з охорони державних таємниць у пресі при Волинському облвиконкомі. Здійснювало заходи
з дотримання режиму охорони державних таємниць у засобах масової інформації, виконувало функції державної цензури та ін.
4. 87 справ
5. 1945–1985 рр.
6. 2007 р.
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7. Рішення колегії Головного управління з охорони державних таємниць у пресі
при Раді Міністрів УРСР про роботу Волинського обласного управління з питань подальшого підвищення політичної пильності і посилення режиму секретності в органах цензури (1978). Плани роботи управління, протоколи нарад,
інформація про виконання постанови секретаріату Волинського обкому КПУ
від 27 грудня 1969 р. “Про доповідну записку відділу пропаганди і агітації ЦК
КПУ “Про порушення встановленого порядку випуску друкованих видань в
республіці”. Річні звіти управління. Висновки за підсумками перевірок роботи
управління Головлітом УРСР (1950, 1952).
8. Російською, частково українською мовами.
149.     1. Р-977
2. Рожищенська районна рада, м. Рожище Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 48 справ
5. 1945–1949, 1951–1957, 1977–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови бюро Волинського обкому КП(б)У, облвиконкому про: хід хлібозаготівель в районах (1946); виконання плану випуску товарів широкого споживання місцевою промисловістю району (1946); передачу коней колгоспам Київської області з числа тих, що залишились після виселення сімей націоналістів
і бандитів із районів Волинської області (1947); хід весняної сівби в колгоспах області (1953). Постанови бюро Рожищенського райкому КП(б)У, райвиконкому про хід хлібопоставок, стан зимівлі у тваринництві, сівбу кок-сагизу,
переробку льону і конопель в колгоспах. Протоколи, рішення звужених засідань Рожищенського райвиконкому про стан: фондів “Кінь – Червоній Армії”,
“Обороні – повозка з упряжкою”, військового обліку, автомобільного парку;
про призов громадян на армійську службу, з питань цивільної оборони та мобілізаційної готовності. Інформації Волинського облвиконкому про посилення
боротьби зі злочинністю, хабарництвом і поборами, пияцтвом, алкоголізмом
і самогоноварінням, попередження правопорушень серед неповнолітніх, про
стан збереження матеріальних цінностей у колгоспах і радгоспах, підвищення
якості товарів народного споживання, поліпшення умов та підвищення безпеки
праці в народному господарстві, економію енергоресурсів. Довідка про підготовку до весняної посівної кампанії (1945). Інформація про оргмасову роботу
в Рожищенському районі (1948). Рішення районної надзвичайної протиепідемічної комісії про ліквідацію спалаху захворюваності висипним тифом (1951).
Плани: сільськогосподарських робіт по колгоспно-селянському сектору (1948),
розвитку народного господарства району (1954, 1956). Списки: зареєстрованих
діючих православних церков (1955); громадян, вбитих під час німецької окупації; реемігрантів і репатріантів.
9. Українською, російською мовами.
150.     1. Р-1029
2. Любешівська районна рада, смт Любешів Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 68 справ
5. 1945–1954, 1956, 1958–1961, 1973–1975, 1977–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, директивні вказівки Волинського облвиконкому. Постанови, рішення,
розпорядження Любешівського райвиконкому. Протоколи звужених засідань райвиконкому та надзвичайної протиепідемічної комісії. Рішення звуженого складу
облвиконкому про відведення землі під посадочні площадки цивільного повітряного флоту (1949). Директивні вказівки облземвідділу про відведення земельної
ділянки під аеродром і її проект ( 1947). Інформації, доповідні записки про виконання рішень і постанов облвиконкому. Листування: з Білоруським штабом
партизанського руху і військовими частинами про нагородження громадян, що
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брали участь у боротьбі з нацистськими окупантами; з військовим трибуналом військ НКВС про поразку окремих громадян у правах (1945–1946). Комплексний план заходів по захисту продуктів харчування від бактеріологічного
зараження по Любешівському району (1958). Відомості про наявність автотранспорту, інженерно-технічних працівників, кваліфікованої робочої сили по
району (1958). Звіт про працевлаштування циганів по району (1958). Списки:
зареєстрованих православних церков; осіб, що загинули в період Великої Вітчизняної війни; реемігрантів і репатріантів (1956).
8. Російською, українською мовами.
151.     1. Р-1168
2. Луцький автомобільний завод Міністерства машинобудування, військовопромислового комплексу і конверсії України, м. Луцьк Волинської області
3. У 1947 р. було затверджено планове завдання з проектування ремонтного заводу у м. Луцьку. Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 28
грудня 1948 р. № 19585-р, постанови Ради Міністрів УРСР від 2 лютого 1949 р.
№ 146, наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 10 лютого
1949 р. № 140 у 1950 р. розпочато будівництво Луцького ремонтного заводу.
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 27 серпня
1955 р. № 486 був введений в експлуатацію Луцький ремонтний завод Головного управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства УРСР. Займався виготовлення автомобільних запчастин, устаткування і,
власне, ремонтом автотранспорту. Відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 13 грудня 1958 р. № 1768 Луцький ремонтний завод було передано
у підпорядкування Управління машинобудування та приладобудування Ради
народного господарства Львівського економічного адміністративного району
(Львівського раднаргоспу). Згідно з розпорядженням Львівського раднаргоспу від 1 серпня 1959 р. № 498 завод передано у підпорядкування Управління
машинобудівної промисловості Львівського раднаргоспу. Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від 3 вересня 1959 р. № 649 підприємство
перейменовано в Луцький машинобудівний завод. Згідно з постановою Ради
Міністрів УРСР від 3 грудня 1965 р. № 1136 завод було передано з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства автомобільної промисловості СРСР. З переорієнтацією у 1966–1967 рр. на виробництво
вантажопасажирських автомобілів ЗАЗ-969 відповідно до наказу Міністерства
автомобільної промисловості СРСР від 11 грудня 1967 р. № 460 підприємство
перейменовано у Луцький автомобільний завод (ЛуАЗ) Головного управління
з виробництва легкових автомобілів і автобусів. Згідно з наказом Міністерства
автомобільної промисловості СРСР “Про створення Автомобільного виробничого об’єднання “Запорожець” від 17 жовтня 1975 р. № 277 ЛуАЗ увійшов
до складу Автомобільного виробничого об’єднання “Запорожець”, з 1977 р. –
Виробничого об’єднання “АвтоЗАЗ”. Відповідно до наказу директора заводу
від 26 серпня 1992 р. № 400 ЛуАЗ підпорядковується Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Мінмашпрому України). Виготовляв легкові автомобілі, зокрема, марки “Волинянка”
(позашляховики ЛуАЗ-969, ЛуАЗ-1301 та їх модифікації), авторефрижератори,
причіпи-автолавки, запчастини до автомашин, товари культурно-побутового
призначення. З приходом інвесторів у 2000 р. підприємство переорієнтувалося
на виробництво та складання автомобілів іноземних марок: ВАЗів, УАЗів, KIA
та Hyundai. У червні 2005 р. керівництво корпорації “Богдан”, до складу якої
увійшов ЛуАЗ, ухвалило рішення про перенесення виробництв: автомобільного з Луцька в Черкаси та автобусного з Черкас до Луцька. На даний момент
ЛуАЗ виготовляє різноманітні автобуси та тролейбуси.
4. 91 справа
5. 1964–1986 рр.
6. 2006 р.
7. Річні плани виробництва і поставок виробів військової техніки. Розрахунки: ви-
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робничих потужностей цехів; економічної ефективності за раціоналізаторськими пропозиціями. Місячні звіти про виконання плану виробництва і поставок
виробів військової техніки. Журнал надходження і розподілу спецвиробів і техдокументації. Документи (акти, спецбаланси, листування) з укомплектування
мобілізаційного резерву. Листування.
8. Російською мовою.
152.     1. Р-1178
2. Старовижівська районна рада, смт Стара Вижівка Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 37 справ
5. 1944–1945, 1950–1960, 1962, 1976–1988 рр.
6. 2005 р.
7. Постанови бюро Старовижівського райкому КПУ, райвиконкому про заходи:
з докорінної перебудови системи цивільної оборони в районі; з поліпшення
паливно-енергетичного забезпечення району. Рішення райвиконкому про: затвердження одноосібного господарства як куркульського (1950); розгляд справ
колишніх спецпоселенців, які повернулись для проживання на території Старовижівського району (1959); спорудження пам’ятників військовослужбовцям,
які загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку; боротьбу з посадовими злочинами, зміцнення правопорядку, комплектування гідними кадрами
райвідділу внутрішніх справ. Рішення звужених засідань райвиконкому про:
благоустрій військових кладовищ і братських могил; розмінування і підрив боєприпасів на території Старовижівського району; фонд “Кінь – Червоній Армії”,
забезпечення чергових призовів громадян на військову службу райвійськкоматом; облік військовозобов’язаних запасу, роботу районної організації ДТСААФ; стан МППО; підготовку масово-санітарних кадрів товариства Червоного
Хреста. Інформації Волинського облвиконкому про боротьбу з розкраданням
соціалістичної власності та хабарництвом, з особами, що ведуть паразитичний
спосіб життя. Постанови районної надзвичайної протиепідемічної комісії: про
епідемічний стан на території Старовижівського району (1951); про заходи з
ліквідації епідемії грипу. Довідки військового трибуналу військ НКВС про засуджених осіб, яких позбавлено виборчого права (1944–1945). Список жителів
с. Борзова, які служили німецьким окупантам (1944).
8. Українською, російською мовами.
153.     1. Р-1198
2. Турійська районна рада, смт Турійськ Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 59 справ
5. 1947–1948, 1951–1960, 1974–1975, 1977–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови бюро Турійського райкому КПУ та райвиконкому. Рішення звужених
засідань райвиконкому з питань військово-мобілізаційної роботи та удосконалення функціонування системи цивільної оборони Турійського району. Постанови, рішення райвиконкому про: проведення кампанії з розміщення держпозики (1948); розвиток виробництва кок-сагизу в колгоспах району (1948);
посилення вимог щодо витрачання хліба та інших продуктів харчування; попередження посадових злочинів, посилення боротьби з фактами зловживань,
хабарництвом і поборами; вжиття заходів з недопущення занесення збудників
ящура на територію району; посилення заходів з охорони довкілля. Рішення
звужених засідань райвиконкому про: ліквідацію випадків неграмотності у середовищі призовників; благоустрій могил воїнів Радянської Армії і партизан.
Інформації Волинського облвиконкому про: виконання програми соціальнокультурного розвитку сіл Турійського району; розвиток торговельного і побутового обслуговування населення; необхідність збільшення виробництва товарів
народного споживання; поліпшення умов та підвищення безпеки праці; стан
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виробничого травматизму; упорядкування мережі релігійних об’єднань (громад) та дотримання вимог чинного законодавства про релігійні культи; стан і
причини злочинності і правопорушень; зміцнення законності і правопорядку,
боротьбу з пияцтвом, алкоголізмом і самогоноварінням, збереження соціалістичної власності; заходи із забезпечення збереження коштів на підприємствах
та в організаціях, посилення боротьби з фактами приписок, перекрученнями
державної звітності; зміцнення державної, виробничої і трудової дисципліни;
забезпечення зимівлі худоби; збільшення виробництва і заготівель продукції
тваринництва; запобігання і боротьбу з гострими кишковими інфекційними
захворюваннями; добування, виробництво і перевезення палива, економію
паливно-енергетичних ресурсів; виявлення і знищення або утилізацію вибухонебезпечних предметів, що залишились після війни. Зведені відомості про
репатріантів і реемігрантів, які прибули з-за кордону на проживання в районі,
їх список (1956, 1957). Відомості про спорудження пам’ятників військовослужбовцям, які загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку.
8. Українською, російською мовами.
154.     1. Р-1202
2. Локачинська районна рада, смт Локачі Волинської області
3. Див. ф. Р-339
4. 94 справи
5. 1944–1962, 1965, 1968, 1970–1974, 1976–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови і рішення Волинського облвиконкому, Локачинського райвиконкому.
Протоколи засідань райвиконкому і бюро райкому КП(б)У, звужених засідань
райвиконкому. Інформації, доповідні записки про виконання постанов і рішень
облвиконкому. Інформації Локачинського райвідділу внутрішніх справ про протипожежні заходи в колгоспах, про порушення статуту сільськогосподарської
артілі. Довідка про кількість осіб, що загинули в період нацистської окупації
(1948). Документи (акти, довідки, карти) з питань повоєнного розмінування території Локачинського району (1944–1947). План сільськогосподарських робіт
по району (1948). Звіти: про хід оргмасової роботи (1950); про виконання господарського і комунального бюджету (1950); про витрачання коштів місцевого
бюджету райвійськкоматом. Списки: убитих партійно-радянських активістів
(1945); реемігрантів (1957).
8. Російською, українською мовами.
155.     1. Р-1704
2. Народний суд Старовижівського району, смт Стара Вижівка Старовижівського району Волинської області
3. Див. ф. Р-585
4. 2 справи
5. 1948–1949 рр.
6. 2006 р.
7. Місячні статистичні звіти про роботу суду з розгляду: кримінальних справ; кримінальних справ спеціальних категорій; кримінальних справ про злочини, перелічені указами Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. Місячні
статистичні звіти про розгляд цивільних справ, про роботу судових виконавців.
Інформації про виконання судових рішень. Довідки, адресовані управлінню Міністерства юстиції по Волинській області: про хід виконання постанов нарсуду
з питань оголошення в розшук осіб, які самовільно залишили роботу на підприємствах і установах; про виконання виконавчих листів з конфіскації майна; про
розгляд справ за невиконання планів хлібопоставок, лісозаготівель. Акти перевірки роботи судового виконавця. Списки осіб, які перебували під вартою.
8. Російською, українською мовами.
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156.     1. Р-2298
2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради (міськвиконком), м. Нововолинськ Волинської області
3. Див. ф. Р-4
4. 24 справи
5. 1978–1987 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови бюро Нововолинського міськкому КПУ та міськвиконкому про заходи з докорінної перебудови системи цивільної оборони міста. Рішення міськвиконкому про: стан грошового обігу в місті; дотримання вимог безпеки руху
на автотранспорті; облаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
заходи з посилення боротьби із злочинністю, фактами окозамилювання і приписками, про зміцнення правопорядку; посилення охорони довкілля в місті.
Інформації Волинського облвиконкому про: відселення сімей, які проживають
у бараках; посилення боротьби з розкраданням соціалістичної власності, хабарництвом, спекуляцією, пияцтвом і алкоголізмом, попередження правопорушень
серед неповнолітніх; ситуацію з виробничим травматизмом; стан боротьби з
пожежами, педикульозом; дотримання вимог законодавства про релігійні культи; поліпшення матеріально-побутових умов учасників війни, сімей загиблих
військовослужбовців, осіб, які виконували інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан; добування, виробництво і перевезення
палива, економію паливно-енергетичних ресурсів; поліпшення соціального
обслуговування населення; поліпшення умов та підвищення безпеки праці в
народному господарстві.
8. Українською, російською мовами.
157.     1. Р-2327
2. Управління побутового обслуговування населення Волинського облвиконкому, м. Луцьк Волинської області
3. Створене відповідно до постанов ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня
1960 р. № 1698 та бюро Волинського обкому КП України і Волинського облвиконкому від 25 жовтня 1960 р. № 1140. Займалося організацією мережі підприємств та наданням побутових послуг населенню області. Ліквідовано згідно з
рішенням обласної Ради народних депутатів від 22 листопада 1990 р. № 4/5 у
зв’язку з утворенням Волинської обласної асоціації підприємств та організацій
побутового обслуговування населення “Волиньсервіс”.
4. 28 справ
5. 1961–1974 рр.
6. 2006 р.
7. Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки про посилення роботи по збереженню відомостей, розголошення яких може завдати
шкоди державі. Накази Головного управління побутового обслуговування населення при Раді Міністрів УРСР про: поліпшення побутового обслуговування
працівників вугільної промисловості республіки; розподіл дорогоцінних металів для виробничих потреб серед підпорядкованих підприємств. Постанова
бюро Волинського обкому КПУ і облвиконкому про план виробництва продукції спеціального призначення та капітального і середнього ремонту речового
майна на перший рік можливої війни (1961-й розрахунковий рік). Накази облуправління побутового обслуговування населення про: показники плану виробництва цивільної промислової продукції; організацію належної охорони
соціалістичної власності; мобілізаційну підготовку на підпорядкованих підприємствах. Інформації, адресовані Міністерству побутового обслуговування
населення УРСР, Волинському обкому КПУ, облвиконкому про стан: охорони
і збереження соціалістичної власності на підпорядкованих підприємствах;
добору, розстановки, і виховання кадрів, побутового обслуговування населення
сільської місцевості; про заходи з дотримання державної дисципліни цін; про
посилення боротьби з розтратами і розкраданням соціалістичної власності; про
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розширення використання на підприємствах праці пенсіонерів, інвалідів і осіб,
зайнятих в домашньому господарстві; про роботу підприємств системи побутового обслуговування населення. Відомості: про наявність, надходження та
введення в дію технологічного устаткування на об’єктах; про трудові ресурси
по облуправлінню побутового обслуговування населення.
8. Російською, українською мовами.
158.     1. Р-2347
2. Волинський обласний комітет народного контролю, м. Луцьк Волинської
області
3. Згідно з постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 р.
№ 1322, бюро Волинського обкому КПУ і виконкому Волинської обласної Ради
депутатів трудящих від 14 лютого 1963 р. № 109 у 1963 р. створено обласний
комітет партійно-державного контролю. Відповідно до Закону УРСР “Про органи народного контролю в УРСР” від 22 грудня 1965 р., рішення сесії обласної
Ради депутатів трудящих від 11 січня 1966 р. у 1966 р. перейменовано у Волинський обласний комітет народного контролю. Здійснював перевірку виконання
директив партії і уряду про розвиток соціалістичної економіки, комуністичного
будівництва, додержання державної дисципліни, планових показників тощо.
Ліквідований відповідно до постанови Верховної Ради УРСР “Про скасування
комітетів народного контролю” від 20 листопада 1990 р. та рішення обласної
Ради народних депутатів від 15 листопада 1991 р. № 8/2.3.
4. 15 справ
5. 1976–1980, 1982–1989, 1992 рр.
6. 2006 р.
7. Інформації, довідні записки, адресовані Комітету народного контролю СРСР,
Комітету народного контролю УРСР, Волинському обкому Компартії України,
облвиконкому про роботу органів народного контролю області.
8. Російською, українською мовами.
159.     1. Р-2506
2. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Волиньдеревпром”, м. Луцьк Волинської області
3. Волинське виробниче об’єднання (ВО) меблево-деревообробної промисловості
було створено згідно з постановою Ради народного господарства Львівського
економічного району від 9 квітня 1964 р. № 197. Підпорядковувалось Управлінню лісового господарства, лісової і деревообробної промисловості Львівського
раднаргоспу. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1965 р.
№ 1150 Волинське ВО меблево-деревообробної промисловості у складі підприємств: Луцького меблевого комбінату, Заболоттівського, Ківерцівського, Ковельського, Цуманського деревообробних комбінатів, Володимир-Волинської,
Маневицької, Рожищенської меблевих фабрик було передано з підпорядкування
Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства лісової, целюлознопаперової і деревообробної промисловості УРСР, з 1969 р. – Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР. Відповідно до наказів Міністерства
лісової і деревообробної промисловості УРСР від 28 липня 1975 р № 176 та
Волинського ВО меблево-деревообробної промисловості від 15 вересня 1975 р.
№ 121 набуло назву Волинське виробниче деревообробне об’єднання “Волиньдерев”. Згідно з розпорядженням Луцького міськвиконкому від 11 листопада
1992 р. № 309-р – Волинське виробничо-торгівельне об’єднання деревообробної промисловості “Волиньдерев”, з 1994 р. – Волинське державне підприємство “Волиньдерев”. Відповідно до наказу Міністерства промисловості України
“Про реорганізацію підприємств” від 16 грудня 1994 р. № 373 – Волинське державне виробничо-комерційне підприємство “Волиньдеревпром”. Згідно з наказом Регіонально відділення Фонду державного майна України по Волинській
області від 25 жовтня 1995 р. № 501 – ВАТ “Волиньдеревпром”. Здійснювало
загальне керівництво заготівлею і вивезенням промислової деревини, виготов-
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ленням дерев’яної тари, меблів, столярних виробів на підприємствах системи.
4. 20 справ
5. 1970–1973, 1975–1979, 1981–1984 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, директора ВО “Волиньдерев” про виробництво і поставку спецупаковки, виробів для
воєнної техніки, продукції на експорт. Накази директора про: удосконалення
управління виробництвом на основі широкого використання засобів обчислювальної техніки; стан цивільної оборони на підпорядкованих об’єктах; мобілізаційний план виробництва промислової продукції. Інформації Волинського
обкому КПУ про необхідність посилення контролю за дотриманням державної
дисципліни цін, ефективне використання матеріальних і паливно-енергетичних
ресурсів, поліпшення раціоналізаторської і винахідницької роботи.
8. Російською, українською мовами.
160.     1. Р-2603
2. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Луцький завод комунального
машинобудування “Луцьккомунмаш” Держжитлокомунгоспу України,
м. Луцьк Волинської області
3. Луцький завод комунального устаткування облжитлопостачторгу Волинського
обласного відділу комунального господарства було створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1959 р. № 1559 та рішень облвиконкому від 29 січня 1960 р. № 92 і від 29 квітня 1960 р. № 441. На підставі
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1961 р. № 957-р та наказу
Міністерства комунального господарства УРСР від 26 серпня 1961 р. № 294
завод було передано з підпорядкування Волинського обласного відділу комунального господарства у підпорядкування Головного управління промислових
підприємств Міністерства комунального господарства УРСР. Згідно з розпорядженням Міністерства комунального господарства УРСР від 24 червня 1965 р.
№ 106 підприємство перейменовано у Луцький ремонтний завод комунального
устаткування. Відповідно до наказу Міністерства комунального господарства
УРСР від 3 червня 1971 р. № 21 отримав нову назву – Луцький експериментальний завод комунального устаткування. На підставі постанови Ради Міністрів
УРСР від 31 серпня 1973 р. № 404 і наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 26 жовтня 1973 р. № 320 створено Луцьке експериментальне виробниче об’єднання (ВО) Республіканського промислового об’єднання
“Укркомунмаш” Міністерства комунального господарства УРСР. Відповідно до
наказів Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 7 квітня
1982 р. № 94 і Луцького експериментального ВО від 2 червня 1982 р. № 88КП перейменовано у Луцьке ВО “Луцьккомунмаш”. Згідно з постановою Ради
Міністрів УРСР від 25 липня 1988 р. № 199 Луцьке ВО “Луцьккомунмаш” Республіканського промислового об’єднання “Укркомунмаш” Міністерства комунального господарства УРСР було ліквідовано і на його базі створено Луцький
завод комунального машинобудування “Луцьккомунмаш” ВО промисловості
“Укркомунмаш” Міністерства житлово-комунального господарства УРСР. З
1992 р. підпорядковується Республіканському галузевому концерну комунального машинобудування “Укркомунмаш” Комітету житлово-комунального господарства України. Відповідно до розпорядження Луцького міськвиконкому
від 22 жовтня 1993 р. № 287-р діє як Державний Луцький завод комунального
машинобудування “Луцьккомунмаш”. Згідно з рішенням Державного комітету України з житлово-комунального господарства від 11 березня 1994 р. № 27
набув статусу ВАТ “Луцький завод комунального машинобудування” Луцьккомунмаш”. Займався виготовленням і ремонтом обладнання для комунального
господарства, освоював виробництво нових видів техніки для потреб комунальників, приладів, засобів автоматизації і запчастин до них.
4. 19 справ
5. 1969–1975 рр.
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6. 2006 р.
7. Накази Міністерства комунального господарства УРСР про: затвердження номенклатури матеріальних цінностей, які підлягають накопиченню в мобілізаційний резерв; укомплектування мобілізаційного резерву матеріальними цінностями для забезпечення безперебійної роботи підприємств у воєнний час;
стан техніки, призначеної для доставки в Збройні Сили СРСР. Плани накопичення матеріальних цінностей: в мобрезерв для забезпечення розгортання виробництва виробів військової техніки (телескопічні вишки); для забезпечення
безперебійної роботи заводу у воєнний час. Звіти про наявність, рух і якісний
стан матеріальних цінностей мобрезерву. Спецбаланси мобрезерву, акти на закладку, оновлення матеріальних цінностей в мобрезерв. Номенклатура матеріальних цінностей, обсяги і терміни її накопичення. Відомості про трудові ресурси по заводу.
8. Російською мовою.
161.     1. Р-2604
2. Луцький завод виробів із пластмас виробничого об’єднання “Укрпластик”,
м. Луцьк Волинської області
3. Згідно з постановою Ради народного господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу) від 4 грудня 1965 р.
№ 458 було створено дирекцію заводу виробів з пластмас, що будується. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1965 р. № 1259 було
затверджено проектне завдання на будівництво заводу виробів з пластмас у
м. Луцьку. Згідно з наказом Міністерства хімічної промисловості УРСР від 5
лютого 1966 р. № 26 дирекцію заводу виробів з пластмас, що будується, що
підпорядковувалася управлінню електротехнічної і приладобудівної промисловості Львівського раднаргоспу, передано у підпорядкування Головного управління хлорної промисловості Міністерства хімічної промисловості УРСР. Відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості УРСР від 25 жовтня
1966 р. № 344 дирекцію заводу виробів з пластмас, що будується, передано у
підпорядкування виробничого об’єднання підприємств з переробки пластмас
“Укрпластик” Міністерства хімічної промисловості УРСР. Будівництво заводу
розпочалося у 1966 р. У 1972 р. випустив першу продукцію як Луцький завод
виробів із пластмас виробничого об’єднання “Укрпластик”. Спеціалізувався на
виробництві полімерних матеріалів, виробів з пластмаси для потреб промисловості і різноманітних товарів народного споживання. З 18 травня 1994 р. – ВАТ
“Луцькпластмас”, знаходиться у власності АТ “Хемосвіт” (Словаччина).
4. 12 справ
5. 1966–1974 рр.
6. 2006 р.
7. Наказ директора заводу про план випуску спеціальної і важливої цивільної хімічної продукції. Звіти про виконання плану: капітальних вкладень по створенню і розвитку мобілізаційних потужностей; капітального будівництва об’єктів
цивільної оборони. Схема єдиного генерального плану Луцького східного промислового вузла.
8. Російською мовою.
162.     1. Р-3165
2. Управління Ковельської залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР,
м. Ровно Ровенської області
3. Відповідно до наказу Народного комісара шляхів сполучення СРСР від 2 грудня
1939 р. № 229/Ц на базі діючої залізничної інфраструктури було організовано
Ковельську залізницю. Обслуговувала Волинську, Ровенську, частину Львівської та Тернопільської областей УРСР та південну частину Пінської області
БРСР. У роки нацистської окупації унаслідок систематичних бомбардувань і
диверсій з боку партизанів залізниця зазнала значних руйнувань. У 1944 р. Ковельська залізниця поновила свою роботу. Згідно з постановою Ради Міністрів
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СРСР від 14 травня 1953 р. № 1263, наказом Міністерства шляхів сполучення
СРСР від 15 травня 1953 р. № 80/Ц було ліквідовано Управління Ковельської
залізниці, а Ковельську і Львівську залізниці було об’єднано у Львівську залізницю.
4. 29 справ
5. 1944–1947, 1949–1950, 1952–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Зведені плани відбудовних робіт на залізниці на 1945 р. План повної відбудови
залізниці (1945–1947). П’ятирічний план відбудови і розвитку залізниці, схеми
до нього на 1946–1950 рр. Десятирічний план розвитку енергетичного господарства залізниці на період 1950–1960 рр. Паспорти залізниці (1946, 1952). Технічні паспорти водопостачання ст. Ковель, ст. Здолбунів (1947). Звіти про технічний стан колійного господарства (1947, 1949). Звіти до техпаспортів служби
колії, дистанції колії (1947, 1949). Економічний огляд і перспективи перевізної
роботи (1949). Паспорт графіку руху потягів (1950). Історія роботи залізниці в
період Великої Вітчизняної війни. Акт та відомості про збитки, заподіяні залізниці нацистськими окупантами. Аналітичні матеріали: про функціонування
служби МППО; про освоєння військових перевезень і стану колійного розвитку вузлів залізниці за 1941–1945 рр. Основні положення з відбудови залізниці
(1944), розрахунок пропускної спроможності станом на 1 липня 1945 р. Листування з питань будівельно-відбудовних робіт (1953).
8. Російською мовою.
163.     1. Р-3243
2. Генеральне агентство по туризму в Волинській області Держкомітету України по туризму, м. Луцьк Волинської області
3. Агентство Всесоюзного АТ по іноземному туризму “Інтурист” у м. Луцьку було
створено відповідно до наказу Головного управління по іноземному туризму
при Раді Міністрів УРСР від 29 квітня 1980 р. № 68. Підпорядковувалось Київському об’єднанню “Інтурист”. Згідно з наказом Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР від 15 квітня 1983 р. № 93 агентство
було передано у підпорядкування Львівського об’єднання “Інтурист”. Відповідно до наказу Державного комітету СРСР по іноземному туризму (Держкомінтурист СРСР) від 18 січня 1984 р. № 22 перейменовано в Агентство Держкомінтуриста СРСР у м. Луцьку Львівського об’єднання Держкомінтуриста СРСР. Згідно з наказом Державного комітету СРСР по іноземному туризму від 3 грудня
1990 р. № 263 реорганізовано у Відділення Деркомінтуриста СРСР у м. Луцьку
з безпосереднім підпорядкуванням Державному комітету СРСР по іноземному
туризму. Відповідно до наказу Всесоюзного АТ “Інтурист” від 2 липня 1991 р.
№ 15 відділення Деркомінтуриста СРСР у м. Луцьку передано у підпорядкування Всесоюзного АТ “Інтурист”. Згідно з рішенням зборів трудового колективу
відділення від 24 грудня 1991 р. та наказу Фонду державного майна України від
26 грудня 1991 р. № 365 – Відділення по іноземному туризму “Інтурист-Луцьк”
у м. Луцьку. Відповідно до наказу Державного комітету України по туризму
“Про перейменування відділення в Генеральне агентство” від 22 квітня 1993 р.
№ 3 – Генеральне агентство по туризму в Волинській області. Основні завдання: організація приймання й обслуговування іноземних туристів, що прибували
в м. Луцьк, їх розміщення і обслуговування в готелях, надання їм необхідних
послуг, організація культурного відпочинку і екскурсій по визначних місцях
Волинської області. Ліквідовано відповідно до наказів Державного комітету
України по туризму від 12 серпня 1999 р. № 31 та Генерального агентства по
туризму в Волинській області від 15 вересня 1999 р. № 64.
4. 12 справ
5. 1981–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Листування з Львівським об’єднанням Всесоюзного АТ “Інтурист” щодо
поліпшення підготовки радянських туристів до поїздок за кордон. Річні
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звіти агентства з питань організаційної, інформаційно-пропагандистської,
екскурсійно-інформаційної роботи, матеріально-побутового обслуговування
іноземних туристів, фінансово-господарської діяльності, роботи з кадрами.
Довідки про кількість іноземних туристів (по країнах), які відвідали м. Луцьк
і Волинську область.
8. Російською мовою.
164.     1. П-1
2. Волинський обласний комітет Комуністичної партії України, м. Луцьк
3. Восени 1939 р. зі вступом Червоної Армії на територію Волині було створено Волинський обласний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України
(КП(б)У). З 25 червня 1941 р. по квітень 1944 р. обком тимчасово припиняв
свою діяльність у зв’язку з окупацією Волині гітлерівською Німеччиною. З
жовтня 1952 р., відповідно до рішення ХІХ з’їзду КПРС, Комуністична партія
(більшовиків) України набула назву Комуністичної партії України, відповідно,
обком КП(б)У став обкомом Компартії України. Ліквідований згідно з Указом
Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. № 1468-ХІІ “Про заборону діяльності Компартії України”.
4. 50 справ
5. 1960–1971, 1977, 1980–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро Волинського обкому Компартії України про мобілізаційний
план народного господарства області, створення і підготовку до роботи у воєнний час Ради оборони області. Постанови бюро обкому КПУ, бюро міськкомів,
райкомів КПУ про удосконалення мобілізаційної підготовки партійних комітетів, про заходи: з підвищення стійкості роботи галузей народного господарства
області у воєнний час, з оперативної і бойової підготовки цивільної оборони;
про хід виконання завдань і бойової підготовки цивільної оборони; про хід виконання завдань з будівництва захисних споруд, про підготовку і проведення
командно-штабних навчань цивільної оборони області. Інформації, довідки з
удосконалення мобілізаційної підготовки, підвищення культури торгівлі, поліпщення роботи об`єктів народного господарства області. Основні відомості
військово-економічної характеристики області (1986).
8. Російською, українською мовами.
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165.     1. Р-98
2. Виконавчий комітет Павлоградської міської Ради народних депутатів,
м. Павлоград Дніпропетровської області
3. Створено відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. як виконавчий комітет Павлоградської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював функції управління та адміністративногосподарського керівництва на території міста. З грудня 1936 р. – виконавчий
комітет міської Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – міської Ради народних депутатів. З 1997 р. – виконавчий комітет міської Ради.
4. 17 справ
5. 1974–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови міськвиконкому: про будівництво водогону, захисних споруд на промислових підприємствах і у житловому секторі; про ведення військового обліку і бронювання військовозобов’язаних на підприємствах і в установах
міста; про стан секретного діловодства у відділах виконкому; з питань цивільної оборони, охорони довкілля та запобігання масових нещасних випадків серед населення міста; з водопостачання населення і промислових підприємств,
постачання населення продуктами харчування.
8. Російською, українською мовами.
166.     1. Р-167
2. Виконавчий комітет Верхньодніпровської районної Ради народних депутатів, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р. у зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом, як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював керівництво політичним, господарським,
культурним будівництвом, керував діяльністю підпорядкованих йому установ
на території району. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів
трудящих, з 1977 р. – районної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 2 справи
5. 1979–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з питань землевпорядкування, землекористування та сільськогосподарських робіт, виділення земельних ділянок для будівництва.
8. Російською мовою.
167.     1. Р-268
2. Архівний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради
народних депутатів, м. Дніпропетровськ
3. Створено у 1932 р. Керував роботою державних архівних установ області.
Ліквідовано у 1988 р.
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4. 385 справ
5. 1932–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Накази про організацію секретно-політичних відділів у державних історичних
архівах. Інструкції з евакуації архівних документів, про виявлення секретних
архівних документів в архівосховищах, про порядок допуску співробітників
архівних органів до секретних документів. Протоколи нарад ЕПК та додатки до
них. Акти: прийняття-передачі секретної частини обласного архівного управління; вивчення секретних частин історичних архівів області; інвентаризації
майна архівного відділу. Методичні розробки з питань роботи державних і відомчих архівів та вдосконалення секретного діловодства. Річні плани та звіти
секретних частин обласного архівного управління. Списки: поліцаїв, співробітників районних управ; осіб, які співпрацювали з німецько-фашистськими
окупантами у період тимчасової окупації області, фольксдойче. Листування:
з історичними архівами з методичних та організаційних питань; з установами
про видачу архівних довідок.
8. Російською мовою.
168.     1. Р-314
2. Виконавчий комітет Магдалинівської районної Ради народних депутатів,
смт Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області
3. Створено у листопаді 1925 р., як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював керівництво
сільськими і селищними Радами з питань розвитку народного господарства та
соціально-культурного будівництва на території району. З 1936 р. – виконавчий
комітет районної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – районної Ради народних
депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність
виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 2 справи
5. 1944 р.
6. 2009 р.
7. Списки осіб, які співпрацювали з німецько-фашистськими загарбниками у період тимчасової окупації району.
8. Російською мовою.
169.     1. Р-319
2. Державна гірнича академія України Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ
3. 12 жовтня 1899 р. було відкрито Катеринославське Вище Гірниче Училище, яке
у 1912 р. перетворене на Гірничий Інститут. 16 серпня 1941 р. у зв’язку із нацистською навалою інститут був евакуйований на Урал до м. Свердловська. За
постановою РНК СРСР діяльність інституту була поновлена з 4 червня 1943 р.
в м. Караганді на базі Московського гірничого інституту, що також базувався у
цьому місті у воєнний час, а з 5 січня 1944 р. діяльність інституту поновлено
у м. Дніпропетровську. У травні 1993 р. за підсумками державної акредитації
Дніпропетровський гірничий інститут отримав статус автономного державного
вузу IV рівня акредитації та назву Державна гірнича академія.
4. 133 справи
5. 1945–1960, 1962, 1964–1995 рр.
6. 2010 р.
7. Акти про збитки, заподіяні інституту німецько-фашистськими загарбниками
(1945). Накази по інституту про: призначення експертної комісії для перевірки цілком таємних і таємних документів першої частини; призначення комісії
для виділення до знищення використаних топографічних карт, схем, плакатів;
створення технічної комісії; призначення виконавців науково-дослідних робіт;
відрядження за кордон співробітників інституту; порядок отримання секретних
топокарт; порядок зберігання і використання іноземної літератури; звільнення
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і призначення особового складу військової кафедри; присвоєння військових
звань офіцерам військової кафедри і студентам; зарахування до інституту студентів – громадян країн народної демократії. Протоколи засідань вченої ради.
Звіти з науково-дослідницької діяльності. Документи з захисту кандидатських
дисертацій. Відгуки на автореферати дисертаційних робіт, поданих на здобуття
вчених ступенів. Документи (заявки, статті) про можливі винаходи. Доповіді
про військову підготовку студентів інституту. Історична довідка про військову кафедру інституту за 1944–1967 рр. Акти про перевірку роботи військової
кафедри. Звіти з навчально-виховної роботи серед студентів – громадян країн
народної демократії.
8. Російською, українською мовами.
170.     1. Р-440
2. Виконавчий комітет Петропавлівської районної Ради народних депутатів,
смт Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р., як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Обирався районним з’їздом Рад депутатів. У період між з’їздами був вищим органом влади на території району.
Виконував керівництво сільськими і селищними Радами з питань розвитку
народного господарства та соціально-культурного будівництва на території
району. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих,
з 1977 р. – районної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у
1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 10 справ
5. 1944, 1945, 1952, 1953, 1958, 1960, 1961, 1965, 1970, 1971 рр.
6.2009 р.
7. Рішення і розпорядження райвиконкому з питань цивільної оборони. Документи у справах релігійних культів і православної церкви. Економічна характеристика району (1958).
8. Російською мовою.
171.     1. Р-1123
2. Виконавчий комітет Межівської районної Ради народних депутатів,
смт Межова Межівського району Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р., як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Обирався районним з’їздом Рад депутатів. У період між з’їздами був вищим органом влади на території району Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції. З 1936 р. – виконавчий
комітет районної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – районної Ради народних
депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність
виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 5 справ
5. 1943, 1944, 1948, 1949, 1955, 1959–1961 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звуженого засідання виконкому про створення штабу протиповітряної оборони, спеціального аварійно-рятувального загону ППО в районі, про затвердження складу районної евакуаційної комісії, про стан обліку
військовозобов’язаних на підприємствах, в установах району, про проведення
військового призову. Військово-економічна довідка по району (1943). Відомості
про кількість населення (1943). Листування з облвиконкомом і церковними закладами з питань релігійного культу, про використання церковних будівель.
8. Російською мовою.
172.     1. Р-1278
2. Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської Ради народних депутатів,
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

85

Реєстр розсекречених архівних фондів України
3. У 1920 р. створено виконавчий комітет Кам’янської міської Ради робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів (у 1936 р. м. Кам’янське перейменовано у м. Дніпродзержинськ). З 1936 р. – виконавчий комітет міської Ради
депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – міської Ради народних депутатів, з
1997 р. – виконавчий комітет міської Ради. Здійснював функції управління та
адміністративно-господарського керівництва на території міста.
4. 102 справи
5. 1944–1974, 1977–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і рішення звужених засідань міськвиконкому про розгортання госпіталів, з питань військового обліку, про бронювання військовозобов’язаних,
про будівництво житлових будинків, про відведення земельних ділянок для будівництва та інших цілей; про стан здоров’я дітей, про боротьбу з тифом, про
боротьбу з повінню; з питань цивільної оборони. Листування з питань сільськогосподарських робіт, фінансування, охорони здоров’я, освіти, релігійних
питань, цивільної оборони.
8. Російською мовою.
173.     1. Р-1407
2. Виконавчий комітет Дніпропетровської районної Ради народних депутатів,
м. Дніпропетровськ
3. Створено у 1937 р., як виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих, з
1977 р. – виконавчий комітет районної Ради народних депутатів. Керівний орган
районної ради. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції у межах району.
4. 24 справи
5. 1927–1928, 1956–1958, 1970, 1973, 1979 рр.
6. 2009 р.
7. Списки осіб, які були позбавлені виборчих прав. Оперативні довідки про карні
злочини. Списки військовозобов’язаних. Документи про відведення земельних
ділянок військовим частинам. Списки підприємств району. Державний план
хлібозаготівлі (1956) Архівний витяг про діяльність партизанської групи проти німецько-фашистських окупантів в с. Підгородне та про зрадників партизан
(1957). Листування з питань проведення виборів до місцевих рад, землевпорядкування, землевикористання, сільськогосподарських робіт.
8. Російською мовою.
174.     1. Р-1520
2. Прокуратура Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ
3. Створено у 1932 р. Веде прокурорський нагляд у всіх сферах державного та
суспільного життя. Підпорядковується Генеральній прокуратурі України.
4. 184 справи
5. 1943–1966 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази, розпорядження прокурора області з питань прокурорсько-слідчої та
кадрової роботи. Постанови, протоколи обласних нарад прокурорсько-слідчих
працівників. Звітні доповіді прокурора області про виконання наказів і вказівок
генпрокурора і прокурора УРСР; про роботу по справах державних злочинів,
про роботу по спец.справах; про слідчу роботу і роботу прокурора області. Акти:
перевірки діяльності обласної, міських та районних прокуратур; перевірок прокуратурою дитячої виховної колонії (1956–1957), приймання-передавання справ
при зміні прокурора області (1957, 1963). Аналізи, довідки, огляди, інформації
обласної прокуратури з питань прокурорсько-слідчої роботи, прокурорського
нагляду за місцями позбавлення волі, з судового нагляду, прокурорського нагляду за розглядом карних справ у судах. Статистичні звіти. Листування прокуратури області з питань громадянсько-судового нагляду, порушення законів
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громадянами, нагляду за органами міліції та місцями позбавлення волі.
8. Російською мовою.
175. 1. Р-1558
2. Виконавчий комітет Павлоградської районної Ради народних депутатів,
м. Павлоград Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р., як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Обирався районним з’їздом Рад депутатів. У період між з’їздами був вищим органом влади на території району Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконавчий комітет
районної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14
квітня 1992 р. діяльність припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований
у 1995 р.
4. 4 справи
5. 1980–1983 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і розпорядження звужених засідань райвиконкому з питань цивільної
оборони в районі.
8. Російською мовою.
176.     1. Р-1684
2. Державний архів Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
м. Дніпропетровськ
3. Створений в лютому 1922 р., мав назву Катеринославський Губернський архів
Головного Архівного Управління Народного комісаріату освіти УРСР, з 1923 р. –
Катеринославський губернський історичний архів, з 1926 р. – Дніпропетровський округовий історичний архів, з 1932 р. – Дніпропетровський обласний
історичний архів, з 1980 р. – Державний архів області. З 2000 р. підзвітний
і підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Укрдержархіву
України. Здійснює управління архівною справою на території області.
4. 301справа
5. 1932–2007 рр.
6. 2007–2008 рр.
7. Накази директора: про звужену Раду з науково-методичної та експертної роботи; про призначення експертно-перевірних комісій, комісій для перевірки
стану забезпечення режимно-секретної діяльності архіву, комісій з визначення
ступеня секретності документів. Протоколи засідань звуженої Ради з науковометодичної та експертної роботи, звуженого складу ЕПК, комісії з визначення
ступеня секретності документів. Плани та звіти про роботу секретної частини архіву. Звіти про стан охорони державної таємниці. Номенклатури цілком
таємних і таємних справ. Списки: соціалістів-революціонерів (1938–1939),
секретних фондів архіву (1939). Акти: вилучення антирадянської літератури з
бібліотеки архіву (1936–1937); приймання-передавання документів першої частини; перевірки стану секретного діловодства; виділення до знищення справ
тимчасового строку зберігання. Списки-довідники на співробітників СС, СД,
гестапо, службовців німецьких військових частин, аеродромів, їдалень, казино, добровольців німецької армії, на керуючий склад районних управ, старост
сільських управ (1944). Паспорти архіву. Путівники по архіву (машинописні
копії – 1947–1949 рр.). Листування з УНКВС по Дніпропетровській області про
надання допусків до роботи з секретними документами співробітникам архіву;
з установами про виконання запитів за документами секретних фондів.
8. Російською, українською мовами.
177.     1. Р-1703
2. Виконавчий комітет Криничанської районної Ради народних депутатів,
смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області
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3. Поновив діяльність у 1944 році після звільнення району від німецькофашистських окупантів. Здійснював керівництво політичним, господарським,
культурним будівництвом, керував діяльністю підпорядкованих йому установ
на території району. До 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів
трудящих, у 1977 р. перейменований у виконавчий комітет районної Ради народних депутатів. Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність
припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 14 справ
5. 1944, 1969–1979, 1981 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому з питань цивільної оборони.
8. Російською мовою.
178.     1. Р-1825
2. Виконавчий комітет Петриківської районної ради депутатів трудящих,
смт Петриківка Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р. у зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом, як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював керівництво політичним, господарським,
культурним будівництвом, керував діяльністю підпорядкованих йому установ
на території району. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів
трудящих.
4. 4 справи
5. 1945–1947, 1955 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення райвиконкому про підготовку призовників до служби у лавах Червоної
Армії; про благоустрій могил воїнів Червоної Армії і партизан, які загинули
під час Великої Вітчизняної війни; про недоліки роботи МТС; про переселення
родин рибалок-колгоспників до Сахалінської області; про військово-масову і
спортивну роботу в організаціях району.
8. Російською мовою.
179.     1. Р-1826
2. Виконавчий комітет Новомосковської районної Ради народних депутатів,
м. Новомосковськ Дніпропетровської області
3. Створено у 1923 р. у зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом, як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював керівництво політичним, господарським,
культурним будівництвом, керував діяльністю підпорядкованих йому установ
на території району. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів
трудящих. У 1977 р. перейменований у виконавчий комітет районної Ради народних депутатів. Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність
припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
4. 37 справ
5. 1944–1975, 1978–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Документи (відомості, довідки) про збитки, що були завдані німецькофашистськими загарбниками у межах району (1944 р.). Довідка про дії
об’єднаного партизанського загону Новомосковського району (1944 р.). Список партизан Новомосковського району (1944 р.). Рішення райвиконкому про
репатріацію громадян (1953–1955 рр.), про посилення заходів протирадіаційного захисту, про затвердження планів цивільної оборони, виконання плану
підготовки невоєнізованих формувань цивільної оборони. Списки населених
пунктів району. Довідки про територіальні зміни та економічний стан району.
Документи (рішення, акти, листування) про виділення земельних ділянок військовим частинам. Документи (рішення, акти, листування) стосовно діяльності
релігійних груп та молитовних домів у селищах району.
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8. Російською, українською мовами.
180.     1. Р-1948
2. Виконавчий комітет Царичанської районної Ради народних депутатів,
смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області”
3. Створено у 1925 р., як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював керівництво політичним,
господарським, культурним будівництвом, керував діяльністю підпорядкованих йому установ на території району. З 1936 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. У 1977 р. перейменований у виконавчий комітет
районної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14
квітня 1992 р. діяльність припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у
1995 р.
4. 36 справ
5. 1944–1957, 1960–1962, 1965, 1971 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і розпорядження райвиконкому: про державний план відбудови та розвитку народного господарства (1949), про розвиток сільського господарства,
про плани заготівлі хліба; про затвердження матеріалів всесоюзного перепису населення (1953); про боротьбу із жебрацтвом (1952); про державні позики,
санітарно-епідемічний стан району, боротьбу із карними злочинами. Документи на осіб, які були позбавлені виборчих прав. Листування з питань землекористування, зі справ релігійних культів і православної церкви.
8. Російською мовою.
181.     1. Р-2746
2. Виконавчий комітет Покровської районної Ради народних депутатів,
смт Покровка Покровського району Дніпропетровської області
3. Створено у зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом 1923 р.,
як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. У 1936 р. перетворений у виконавчий комітет районної Ради
депутатів трудящих. З 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради народних
депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність
припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р. Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції.
4. 3 справи
5. 1978–1980 рр.
6. 2009 р.
7 Рішення і розпорядження райвиконкому з питань цивільної оборони, про вдосконалення системи охорони державної таємниці, про пожежну техніку.
8. Російською мовою.
182.     1. Р-3734
2. Державна металургійна академія Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ
3. Заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого
училища у жовтні 1899 р. У 1912 р. відділення перетворено в металургійний
факультет гірничого інституту, на базі якого у квітні 1930 р. було створено
Дніпропетровський металургійний інститут, який є найстарішим ВНЗ цього
профілю в Україні. У серпні 1941 р. інститут евакуйовано на Урал до м. Магнітогорська. У 1943 р. інститут поновив свою діяльність у м. Дніпропетровську. У
1949 р. інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Нині підпорядковується Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. З серпня
1993 р. за постановою Кабінету Міністрів України – Державна металургійна
академія України. У 1999 р. згідно з Указом Президента України ВНЗ отримав
статус Національної металургійної академії України.
4. 247 справ
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5. 1947–1997 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Накази і розпорядження по інституту (академії): з кадрових питань; про призначення виконавців НДР; про забезпечення режиму секретності при виконанні
НДР; про перевірку наявності, порядок використання і зберігання секретних документів та ведення діловодства у Першому відділі; про виділення приміщень
для проведення закритих НДР; про забезпечення виконання плану оборонних
НДР; про призначення експертних комісій з перегляду ступеню секретності
внутрішніх документів (звітів з НДР, дисертацій, авторефератів дисертацій);
про надання студентам, які проходять військову підготовку, допуску до вивчення нової військової техніки; з питань цивільної оборони. Протоколи і рішення
закритих засідань Вченої ради, звуженого ректорату. Звіти, документи з виконання науково-дослідних робіт. Документи із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Відгуки на автореферати дисертаційних робіт. Наукові статті,
листування з питань опублікування статей. Матеріали про можливі винаходи
(заявки, статті). Документи про роботу військової кафедри інституту (академії).
Звіти про військову підготовку студентів. Акти випускних державних екзаменів
студентів військової кафедри, приймання-передавання секретного діловодства
спецчастини інституту, на знищення документів; на розсекречення документів,
літератури і плакатів. Списки іноземних студентів, які навчаються в інституті.
Доповідні записки, інформації стосовно роботи з іноземними студентами.
8. Російською, українською мовами.
183.     1. Р-3884
2. Виконавчий комітет Новомосковської міської Ради народних депутатів,
м. Новомосковськ Дніпропетровської області
3. Створено відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р., як виконавчий комітет міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював функції управління та адміністративно-господарського керівництва. З грудня 1936 р. – виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих,
з жовтня 1977 р. – міської Ради народних депутатів, з 1997 р. – виконавчий
комітет міської Ради.
4. 5 справ
5. 1977–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і розпорядження міськвиконкому з питань цивільної оборони.
8. Російською мовою.
184.     1. Р-4098
2. Виконавчий комітет Нікопольської міської Ради народних депутатів, м. Нікополь Дніпропетровської області
3. Створено у 1926 р. як виконавчий комітет міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Здійснював функції управління та
адміністративно-господарського керівництва. З грудня 1936 р. – виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет
міської Ради народних депутатів, з 1997 р. – виконавчий комітет міської Ради.
4. 17 справ
5. 1947–1955, 1979, 1982, 1984–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення міськвиконкому про: працевлаштування репатрійованих з Франції
українців (1947), розширення торгівлі та підготовку матеріально-технічної бази
до скасування карткової системи (1947); підготовку призовників до служби у
лавах Червоної Армії; обмін обліково-військових документів офіцерів запасу
(1948); виділення земельної ділянки під склад дров держрезерву, складських
приміщень для зберігання солі і цукру фондів держрезерву (1949); забезпечення житлом офіцерів гарнізону міста; з питань цивільної оборони; стан обліку
військовозобов’язаних на підприємствах і в установах міста; радіаційний стан
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у місті (1986); водопостачання і забезпечення теплом населення міста; надання допомоги воїнам-інтернаціоналістам і родинам воїнів, що загинули (1987);
затвердження постійно діючої надзвичайної комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха, катастроф і аварій на виробництві (1988). Плани засідань міськ
виконкому. Перелік будівель муніципального фонду міста, які були передані у
користування органам МВС (1949). Листування з питань релігійних культів.
8. Російською мовою.
185.     1. Р-4330
2. Виконавчий комітет Широківської районної Ради народних депутатів,
смт Широке Широківського району Дніпропетровської області
3. Поновив діяльність з 1944 р. Проводив оргмасову роботу і здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом району. У
1962 р. було проведене укрупнення районів, унаслідок якого Широківський
район увійшов до складу Апостолівського району. У 1965 р. після розукрупнення району знову створено Широківський райвиконком депутатів трудящих. До
1977 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконавчий комітет Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у
1994 р., ліквідований у 1995 р. Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції у районі.
4. 38 справ
5. 1947, 1949, 1950, 1955, 1956, 1958–1963, 1965, 1967, 1969, 1971–1974, 1979–
1981, 1983 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення про виділення та відведення земельних ділянок колгоспам, за спецпризначенням. Довідки про наявність земель спецпризначення в районі. Розпорядження, акти на знищення секретних документів. Документи з питань цивільної оборони. Документи стосовно діяльності православної церкви.
8. Російською мовою.
186.     1. Р-4333
2. Виконавчий комітет Криворізької районної Ради народних депутатів,
м. Кривий ріг Дніпропетровської області
3. Поновив діяльність з 1944 р. Керував державним, господарським та соціальнокультурним будівництвом на території району. До 1977 р. – виконавчий комітет
районної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконавчий комітет районної
Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня
1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р. Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції на
території району.
4. 46 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови райвиконкому про розвиток сільського господарства, соціалістичні зобов’язання колгоспів району, скликання нарад передовиків виробництва,
держплан хлібозаготівлі, виділення земельних ділянок, будівництва автодороги, проведення районного огляду художньої самодіяльності колективів шкіл і
сільських клубів. Відомості про громадян, які проживали на окупованій території. Відомості про громадян, які були засуджені з позбавленням виборчих прав.
Листування з питань репатріації громадян, реемігрантів та місць їх проживання, виділення земельних ділянок військовим частинам.
8. Російською мовою.
187.     1. Р-4348
2. Виконавчий комітет Криворізької міської Ради народних депутатів,
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
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3. Поновив діяльність після звільнення міста від німецько-фашистських окупантів у
1944 р. Здійснював функції управління та адміністративно-господарського керівництва. До 1977 р. – виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих, з жовтня
1977 р. – виконавчий комітет міської Ради народних депутатів, з 1997 р. – виконавчий комітет міської Ради.
4. 145 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови засідань міськвиконкому про розмінування міста, протиповітряний та протихімічний захист населення, призов жінок до лав Червоної
Армії, переведення евакогоспіталів, розміщення польських громадян, будівництво різних об’єктів на території міста. Списки героїв Великої Вітчизняної війни, які загинули під час боїв за звільнення міста. Документи про влаштування
воїнів-фронтовиків, забезпечення житлом військовослужбовців. Акти про злочини німецько-фашистських загарбників у місті, списки осіб, які співпрацювали з окупантами. Повідомлення народних судів про осіб, які були засуджені
і позбавлені виборчих прав. Відомості про церковні споруди, релігійні культи
та громади. Відомості про кількість населення. Економічні показники розвитку
міста.
8. Російською, українською мовами.
188.     1. Р-4384
2. Виконавчий комітет Марганецької міської Ради народних депутатів,
м. Марганець Дніпропетровської області
3. Створено у 1938 р., як виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих,
з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет міської Ради народних депутатів, з
1997 р. – виконавчий комітет міської Ради. Здійснював функції управління та
адміністративно-господарського керівництва в місті.
4. 32 справи
5. 1944–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і постанови міськвиконкому про: медичне обслуговування інвалідів
Великої Вітчизняної війни (1946); збільшення випуску товарів широкого споживання; мобілізацію мешканців міста на сільгоспроботи; навчання молоді;
стан обліку військовозобов’язаних; бронювання робітників; працевлаштуванню звільнених за амністією (1953); санітарно-епідемічні заходи. Довідка про
кількість населення міста (1950). Військово-економічна довідка по місту (1951).
Повідомлення щодо громадян, яких було позбавлено виборчих прав. Список
служителів релігійних культів (1952). Листування з питань благоустрою міста.
8. Російською мовою.
189.     1. Р-4482
2. Виконавчий комітет П’ятихатської районної Ради народних депутатів,
м. П’ятихатки Дніпропетровської області
3. Поновив діяльність з жовтня 1943 р. після звільнення території району від
німецько-фашистських загарбників. До 1977 р. – виконавчий комітет районної
Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет районної ради
народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
діяльність припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р. Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції.
4. 1 справа
5. 1944 р.
6. 2009 р.
7. Акти про злочинну діяльність німецько-фашистських загарбників на території
району в період тимчасової окупації.
8. Російською мовою.
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190.     1. Р-4485
2. Виконавчий комітет Васильківської районної Ради народних депутатів,
смт Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області
3. Поновив діяльність 17 вересня 1943 р. після звільнення території району від
німецько-фашистських загарбників. До 1977 р. – виконавчий комітет районної
Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. діяльність виконкому припинено. Поновив роботу у 1994 р., ліквідований у 1995 р.
Виконував адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції.
4. 11 справ
5. 1980–1982, 1984–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і розпорядження райвиконкому з питань цивільної оборони. План мобілізаційного резерву (1984).
8. Російською мовою.
191.     1. Р-4494
2. Управління комунального господарства виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, м. Дніпропетровськ
3. Створено у 1932 р. як один з відділів Дніпропетровського виконкому облради
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. З 30 липня 1976 р. –
управління комунального господарства облвиконкому. Керувало комунальним
господарством області. Займалося обслуговуванням матеріально-побутових потреб населення області, благоустроєм міст і селищ, інвентаризацією приватних
домоволодінь на території області. Ліквідовано на підставі наказу Міністерства
житлово-побутового господарства УРСР від 1 серпня 1988 р.
4. 8 справ
5. 1970, 1980–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження з питань діяльності підприємств та установ комунального господарства; мобілізаційної роботи та цивільної оборони в галузі. Порядок
ведення секретного діловодства, обліку і бронювання військовозобов’язаних.
8. Російською мовою.
192.     1. Р-4495
2. Виконавчий комітет Центрально-Міської районної Ради депутатів трудящих, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
3. Утворений у 1936 р. Виконував адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території Центрально-Міського району міста.
4. 31 справа
5. 1944–1960 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення райвиконкому про вибори до Верховної Ради СРСР, місцевих рад та народних судів у військових частинах. Постанови стосовно медичного, трудового, матеріально-побутового улаштування воїнів-фронтовиків. Списки солдатів і
офіцерів Радянської Армії, які загинули під час звільнення м. Кривого Рогу від
нацистських окупантів. Акти про перенесення могил воїнів, які загинули при
звільненні міста. Відомості про осіб, засуджених і позбавлених виборчих прав.
Листування з питань релігійних культів і Православної церкви.
8. Російською мовою.
193.     1. Р-4873
2. Виконавчий комітет Орджонікідзевської міської Ради народних депутатів,
м. Орджонікідзе Дніпропетровської області
3. Створено у 1932 р., як виконавчий комітет селищної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. З грудня 1936 р. – виконавчий комітет
селищної Ради депутатів трудящих. З жовтня 1956 р. – виконавчий міської
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ради депутатів трудящих Нікопольського районного підпорядкування, з грудня
1962 р. – Дніпропетровського обласного підпорядкування. Виконавчий та розпорядчий орган міської Ради.
4. 24 справи
5. 1971, 1973–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи, рішення звужених засідань міськвиконкому з питань цивільної оборони, бронювання військовозобов’язаних, таємного діловодства, діяльності
незареєстрованих релігійних організацій, про охорону довкілля. Листування з
питань сільськогосподарських робіт, землекористування, землевпорядкування,
виділення і відведення земельних ділянок; роботи органів охорони здоров’я,
соцзабезпечення, культури, освіти, релігії.
8. Російською мовою.
194.     1. Р-6319
2. Штаб цивільної оборони Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ
3. –
4. 29 справ
5. 1962–1980, 1982–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника цивільної оборони Дніпропетровської області та начальника
штабу цивільної оборони області з питань: проведення навчань; завдань, що
ставляться перед ЦО міста і області; перевірки стану ЦО в містах і сільських
районах області. План евакуації штабу ЦО області. Документи про створення
евакуаційної комісії.
8. Російською мовою.
195.     1. Р-6452
2. Виконавчий комітет Бабушкінської районної Ради народних депутатів,
м. Дніпропетровськ
3. Створено у 1973 р. Виконував адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції
на території Бабушкінського району міста.
4. 3 справи
5. 1984–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення, розпорядження облвиконкому, міської ради народних депутатів з питань: забезпечення режиму секретності на підприємствах і установах; організації цивільної оборони; підготовки молоді до служби у Збройних Силах СРСР;
чергових призовів на дійсну військову службу громадян призовного віку; умов
оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств, організацій,
установ, що були зайняті на роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (1986). Рішення райвиконкому: з питань цивільної оборони; про утримання і експлуатацію захисних споруд району, їх готовність до
використання; про чергові призови на дійсну військову службу громадян призовного віку; про поліпшення умов життя воїнів-інтернаціоналістів. Річний
звіт комісії зі сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні
культи (1987). Переліки населених пунктів з підвищеним рівнем радіоактивності, в яких оплата праці проводиться за підвищеними тарифними ставками
(1987–1988). Листування з питань: авторів, твори яких підлягають вилученню
з бібліотек загального користування і книготорговельної мережі (1984), стану
охорони і збереження державного і суспільного майна; використання автотранспорту військовими комісаріатами, пожежними частинами, відділами МВС
УРСР; стану обліку і бронювання військовозобов’язаних на підприємствах і
установах району; поліпшення умов життя воїнів-інтернаціоналістів; попередження травматизму на підприємствах і в побуті; зміцнення правопорядку.
8. Російською мовою.
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Список скорочень

196.     1. Р-279
2. Виконком Донецької міської Ради народних депутатів, м. Донецьк Донецької області
3. Виконавчий комітет Сталінської міської Ради депутатів трудящих поновив свою
діяльність після звільнення м. Сталіно від німецької окупації 9 вересня 1943 р.
Перебував у прямому підпорядкуванні виконкому Сталінської обласної Ради
депутатів трудящих. Виконавчий комітет Сталінської міської Ради депутатів
трудящих керував господарським та культурним будівництвом на території міста, встановлював міський бюджет, здійснював загальне керівництво діяльністю
підпорядкованих йому органів державного управління, забезпечував дотримання законності, охорону громадського порядку та прав громадян, сприяв зміцненню обороноздатності країни. Виконком міської Ради депутатів трудящих у
своїй діяльності керувався Конституцією та законами СРСР, конституцією та
законами Української РСР, указами Президії Верховної Ради СРСР та Президії
Верховної Ради УРСР, постановами та розпорядженнями Ради Міністрів СРСР
та Ради Міністрів УРСР, рішеннями та розпорядженнями виконкому обласної
Ради депутатів трудящих. Виконком міської Ради приймав рішення в межах
прав, які були делеговані йому згідно законодавства Союзу РСР та Української
РСР.
4. 63 справи
5. 1943–1990 рр.
6. 2007–2008 рр.
7. Постанови бюро Сталінського міського комітету КП(б)У та виконкому Сталінської міської Ради депутатів трудящих з питань: відбудови та розвитку міської
місцевої промислової; дитячих будинків у м. Сталіно; мобілізації працездатного населення міста для відновлення і введення в експлуатацію шахт, заводів
системи Наркомвугілля СРСР та електростанцій Донбасу; хлібозакупівлі у районах м. Сталіно; заготівлі, переробки та відвантаження лому чорних металів
у м. Сталіно; благоустрою парків, скверів, бульварів та садів у м. Сталіно; залучення молоді у школи ФЗН у м. Сталіно; вивезення зерна з глибинних заготпунктів; розширення торговельної мережі та підготовки матеріально-технічної
бази торгівлі до скасування продовольчих карток; відкриття у м. Сталіно хореографічної школи; відкриття виставки історії розвитку міста Сталіно; проведення творчого конкурсу на кращій проект пам’ятного обеліску бійцям Червоної Армії, які загинули при визволенні Донбасу від німецько-фашистських
загарбників. Рішення та розпорядження виконавчого комітету Сталінської міської Ради депутатів трудящих: про заходи з репатріації з Української РСР осіб
польської національності; про стан та заходи поліпщення боротьби зі спекуляцією (1975 р.). Списки осіб, які були засудженні військовим трибуналом військ
НКВС по звинуваченню в дезертирстві, зраді та інших тяжких злочинах. Відомості про прийом та улаштування репатрійованих радянських громадян, які
прибули у м. Сталіно та листування щодо них. Списки-реєстри опитувальних
листів репатрійованих радянських громадян, які прибули у м. Сталіно. Листування з відділами виконкому обласної Ради депутатів трудящих та з райрадами
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у справах репатріації радянських громадян, по засудженим Сталінським обласним судом. Листування з адміністративними органами у справах репатріації
радянських громадян, які прибули у м. Сталіно. Список репатрійованих громадян, які прибули у Петровський район м. Сталіно.
8. Російською мовою.
197.     1. Р-920
2. Рада спілки незалежних галузевих профспілок, м. Донецьк Донецької області
3. Донецьку обласну Раду професійних спілок було утворено на першій міжсоюзній конференції 25 жовтня 1948 р. Станом на 1 листопада 1948 р. до складу Донецької обласної спілки входили 32 обласних комітети профспілок, 7 дорожніх
комітетів, 704 фабрично-заводських та місцевих комітетів. Загальна кількість
працюючих складала 888296 чол., у тому числі членів профспілок 790374 чол.
Обласну Раду профспілок було створено відповідно до статуту профспілок
СРСР у республіках, краях та областях. Обласна Ради профспілок має право:
перевіряти роботу та заслуховувати звіти районних та фабрично-заводських
комітетів профспілок, скасовувати рішення профспілкових організацій у разі
їх суперечності з чинним законодавством, статутом чи постановами профспілкових органів вищого рівня.
4. 102 справи
5. 1972–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови президії обласної Ради професійних спілок з питань: фактів порушень трудового законодавства в будівельних організаціях; грубих порушень
фінансової дисципліни у футбольних командах майстрів; подальшого підвищення політичної пильності радянських людей. Зведені річні звіти Ради профспілок, профкомів різних установ і організацій. Річні статистичні звіти про організацію виконання профспілками області постанов Донецького обкому КПУ.
Доповідні записки та інформації Ради профспілок. Основні показники виконання профспілкового бюджету за галузями народного господарства. Акти ревізії
фінансово-господарської діяльності футбольних команд майстрів. Інформації
з основних питань діяльності Ради, про переміщення трудящих на лікування
у соціалістичні країни, з охорони праці, про виконання постанов обкому КПУ,
Ради профспілок. Відомості про виконання плану надходження профспілкових
внесків, виконання бюджету державного соціального страхування. Листування
з партійними, радянськими органами з основної діяльності. Фінансові звіти.
Штатні розклади.
8. Російською мовою.
198.     1. Р-1087
2. Донецький політехнічний інститут м. Донецьк Донецької області
3. На початку 1921 р. Центральне правління кам’яновугільної промисловості та
Всеросійський союз гірничих робітників поставили перед відповідними організаціями питання про відкриття у м. Юзівці гірничого технікуму – вищого навчального закладу, яке готувало б інженерів вузького профілю для роботи на
шахтах. Питання було вирішено оперативно і позитивно. 1 квітня 1921 р. був
оголошений перший прийом на навчання в Донецькому гірничому технікуму
та на робітничому факультеті при технікумі, а 30 травня 1921 р. відбулося урочисте відкриття технікуму (перший набір студентів склав 208 чол.). У 1926 р.
за рішенням РНК СРСР гірничий технікум ім. Артема перейменували у Донецький гірничий інститут ім. Артема. У 1930 р. на базі хімічного факультету гірничого інституту було створено самостійний вуглехімічний інститут. У
1934 р. вуглехімічний інститут об’єднано з Донецьким металургійним інститутом. У відповідності з рішенням РНК СРСР від 26 квітня 1935 р. Донецький
гірничий та Донецький металургійний інститути були об’єднані в єдиний Донецький індустріальний інститут. За постановою Ради Міністрів СРСР від 19
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травня 1960 р. Донецький індустріальний інститут було перетворено у Донецький політехнічний інститут. У 1993 р. інститут реорганізовано в Донецький
державний технічний університет, а з 2001 р. він набув статусу національного
технічного університету.
4. 239 справ
5. 1953–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Директивні вказівки: про організацію роботи з навчання студентів та аспірантів
країн народної демократії у вищих навчальних закладах СРСР; про забезпечення виконання наказу голови Комітету з фізичної культури та спорту при Раді
Міністрів СРСР від 1 жовтня 1954 р. № 360 про запровадження нового всесоюзного фізкультурного комплексу “Готовий до праці та оборони СРСР”; про
інструкцію “Про порядок проходження виробничої практики студентами країн
народної демократії, які навчаються у вищих навчальних закладах СРСР”; про
інструкцію “Про порядок підбору та оформлення радників та викладачів для
направлення їх у відрядження для роботи у країни народної демократії та заходи по здійсненню керівництва їх роботою за кордоном”. Накази та вказівки
з питань: поліпшення культурного співробітництва з соціалістичними та слаборозвиненими країнами у сфері вищої освіти; вжиття заходів з поліпщення
навчально-виховної роботи серед студентів та аспірантів країн Азії, Африки,
Латинської Америки та деяких країн Заходу, які навчаються у вищих навчальних
закладах СРСР; підбору спеціалістів, аспірантів та студентів для направлення
їх у відрядження за кордон. Накази ректора інституту про призначення наукових керівників, наукових та інженерно-технічних працівників для виконання
господарських тем у спеціальних лабораторіях. Звіти та документи з НДР. Листування: з питань організації оздоровлюючих заходів, відпочинку та екскурсій
по Радянському Союзу у період зимових та літніх канікул для студентів та аспірантів країн народної демократії, які навчаються у вищих навчальних закладах
та працюють в науково-дослідних установах м. Сталіно; про проведення перевірки стану роботи з підготовки спеціалістів для країн народної демократії.
8. Російською мовою.
199.     1. Р-1831
2. Орендне підприємство “Макіївський металургійний комбінат ім. Кірова”,
м. Макіївка Донецької області
3. У травні 1892 р. на західній окраїні с-ща Дмитріївськ розпочалися земляні роботи зі спорудження металургійного заводу. 29 травня 1898 р. царський уряд затвердив умови діяльності Акціонерного товариства “Генеральне Товариство чавуноплавильних, залізоробних та сталеробних заводів Росії”. У вересні 1897 р.
було завершено будівництво механічного, ковальського та будівного цехів. У
1898 р. була задута перша доменна піч, яка за добу давала 118 т, введені у промислову експлуатацію 20-тонні мартенівські печі № 1 та № 2; запрацювали прокатні стани № 1 та № 2. У 1904 р. на заводі працювало 1000 працівників. 14 липня 1910 р. Генеральне Товариство здало в оренду заводи, фабрики, майстерні та
все обладнання в Росії, яке йому належало, Російсько-Донецькому Товариству
кам’яновугільної та заводської промисловості, яке увійшло до складу створеного того ж року Анонімного Товариства Російський гірничий та металургійний
“Уніон” на правах рівного пайовика. 20 грудня 1917 р. Макіївський металургійний завод, як і всі промислові підприємства в Росії, був націоналізований. 18 лютого 1918 р. був створений Макіївський промисловий вугільно-металургійний
завод, при якому 25 вересня 1920 р. були організовані професійно-технічні курси. 3 листопада 1921 р. президія ВРНГ затвердила положення про трест Південьсталь, до якого увійшли три заводи: Єнакіївський, Макіївський, Юзівський
та інші підприємства металургійного профілю. У 1927 р. між урядом СРСР та
американською фірмою “Фаркуар” було укладено договір на розробку проекту
та постачання устаткування для розширення Макіївського металургійного заводу. У жовтні 1941 р. з наближенням лінії фронту були зупинені усі цехи заводу.
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У 1943 р. після звільнення м. Макіївки Червоною армією на заводі, який зазнав
сильних руйнувань, розпочалися ремонтно-відновлювальні роботи. 11 березня
1992 р. за рішенням Кіровського виконкому за № 66/1 підприємство перейменували у Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова.
4. 172 справи
5. 1947–1962 рр.
6. 2007 р.
7. Постанова Ради Міністрів УРСР за № 1160–94с від 10 серпня 1954 р. про роботу
металургійних заводів та звіт про виконання постанови заводом ім. Кірова. Накази по заводу. Планова документація: річні плани виробництва; промфінплани
заводу; план виробництва основних видів продукції; плани із запровадження
нової техніки на заводі. Річні Звітна документація: виробничо-технічні звіти;
річні звіти ВТК з якості продукції; про виконання виробничої програми; про
капітальне будівництво; з основної та пожежної охорони; зі збуту металопродукції; про виконання плану фінансування. Листування з питань проектуванню
та будівництва на заводі кисневого цеху. Баланси виробництва. Калькуляція
собівартості продукції основних цехів. Калькуляція прокатного виробництва.
Таблиця виробничих потужностей прокатних станів.
8. Російською мовою.
200.     1. Р-2470
2. Донецький губернський революційний трибунал, м. Юзівка Донецької губернії
3. Революційні трибунали було запроваджено декретом харківського радянського
уряду з 4 січня 1918 р. Донецький губернський революційний трибунал був
створений 23 лютого 1920 р. Наказом від 6 грудня 1920 р. до складу губернського революційного трибуналу було включено й Бахмутський округовий революційний трибунал з передаванням усіх особових справ та особового складу.
19 серпня 1921 р. при Донецькому губернському революційному трибуналі був
створений військовий відділ Донецької трудової армії. Революційні трибунали
були судовими органами репресивного напряму, продиктованого гострим протистоянням у суспільстві і діяли позаправними методами. Критерієм правосуддя була так звана революційна доцільність. До компетенції революційних трибуналів відносилися справи про контрреволюційні дії, спекуляцію товарами та
предметами, взятими на облік, значні посадові злочини, дії, спрямовані на дискредитацію Радянської влади, про дезертирів та інші важкі правопорушення. У
містах та в районах діяли комісії з боротьби з дезертирством, судово-ревізійні
комісії, штати особливих народних слідчих, постійні, виїзні та особливі судові
сесії. Особливі народні слідчі при трибуналі проводили попереднє слідство зі
справ. В райони особливі народні слідчі передавали свої закінчені слідством
справи на розгляд тієї судової сесії, яка курирувала даний район. Виїзних сесій
було 4, їх головами призначались члени колегії губернського ревтрибуналу. Районами постійних дій сесій були: Таганрогський та Олександро-Грушевський
(Шахтинський) – з базуванням у Таганрозі; Луганський та Дебальцевський – у
Луганську; Юзівський, Маріупольський та Гришинський – у Юзівці, на правах
виїзної сесії Військового відділу; Старобільський – з базуванням у Старобільську. Губернський ревтрибунал перебував у підпорядкуванні губернського відділу юстиції. Донецький губернський революційний трибунал було ліквідовано
15 березня 1923 р. у зв’язку з утворенням губернського суду.
4. 530 справ
5. 1920–1925 рр.
6. 2001 р.
7. Протоколи засідання пленуму ревтрибуналу та протоколи розпорядчого засідання виїзних сесій. Накази Юзівського повітового виконкому, Донецького
губернського революційного трибуналу. Кримінальні справи. Настільні реєстри кримінальних справ Донецькгубревтрибуналу, цивільних, дезертирських
справ. Реєстр особливого народного слідчого Донецького губернського рево-
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люційного трибуналу. Реєстр заарештованих особливого народного слідчого
по Маріупольському повіту за 1923 р. Настільний реєстр продовольчої сесії
по Старобільському повіту за 1920 р. Настільний реєстр 1-ої виїзної сесії по
Шахтинському повіту (1921 р.). Списки заарештованих. Копії вироків у справах
засуджених. Заключні постанови та акти у судових справах. Списки справ, які
знаходяться під слідством та судом за 1921 р. Відомості про особовий, штатний склад трибуналу. Списки судових справ, припинених по амністії та інші за
1921 р. Книга реєстрації обвинувачених Донецького губернського військового
революційного трибуналу. Виписки з журналів розпорядних засідань Революційного військового трибуналу. Листування з Народним комісаріатом юстиції
УСРР, Верховним трибуналом УСРР у судових справах.
8. Російською мовою.
201.     1. Р-2689
2. Міністерство вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк Донецької області
3. Постановою Ради Міністрів СРСР від 3 червня 1954 р. № 1094 було створено
союзно-республіканське Міністерство вугільної промисловості УРСР з базуванням у м. Сталіно (з метою максимальної наближеності до об’єктів сфери
своєї діяльності). Міністерство підпорядковувалось Раді Міністрів УРСР і здійснювало загальне керівництво вугільною промисловістю республіки, підпорядкованими йому підприємствами, організаціями та навчальними закладами
(загалом понад 1000 юридичних осіб). Міністерство вугільної промисловості
УРСР здійснювало керівництво підприємствами через відповідні профільні
об’єднання, трести або ж безпосередньо. Основними завданнями міністерства
були: виконання державних планів видобутку вугілля та його постачання народному господарству; забезпечення розвитку вугільної промисловості в обсягах,
необхідних для повного задоволення потреб народного господарства у вугіллі;
підготовка, працевлаштування, забезпечення побутових умов кадрів кваліфікованих шахтарів, інженерно-технічних працівників та службовців, підвищення
продуктивності праці, поліпщення якості та зниження собівартості продукції.
У 1987 р. базування Міністерства вугільної промисловості УРСР у м. Донецьку
було припинено, апарат міністерства перебазовано у м. Київ.
4. 135 справ
5. 1946–1987 рр.
6. 2010 р.
7. Накази міністра з питань: постачання донецького енергетичного вугілля заводам, підпорядкованим Міністерству чорної металургії СРСР; наукового співробітництва з ПНР; використання робітників з НРБ на будівництві підприємств
та радгоспів СРСР; планів експорту та імпорту товарів; посилення контролю
та правил безпеки на підпорядкованих об’єктах у дні святкування Першотравневих свят та Великої Жовтневої революції; відряджень за межі республіки
спеціалістів для надання технічної допомоги зарубіжним державам. Річні тематичні плани, квартальні плани видобутку вугілля. Річні виробничі звіти. Плани
з праці, вивантаження вугілля виробничими комбінатами, що перебували у підпорядкуванні міністерства. Річні звіти з техніки безпеки та травматизму, про постраждалих на виробництві. Технічні звіти з тем, що виконувалися профільними
науково-дослідницькими інститутами. Проектні завдання інженерно-технічних
заходів комбінатів та трестів. Документація з розслідування нещасних випадків
на шахтах (акти, протоколи, довідки, листування, пояснювальні записки), з техніки безпеки, травматизму на підприємствах Міністерства вугільної промисловості
УРСР (акти, відомості, динаміка виробничого травматизму, списки загиблих).
Листування з основної діяльності з ЦК КПРС, ЦК КПУ, Радою Міністрів СРСР,
Радою Міністрів УРСР, Міністерством вугільної промисловості СРСР, з радянськими та партійними органами. Інформації про видобуток вугілля, будівництво
шахт. Пояснювальні записки до плану видобутку вугілля та сланців. Довідки, відомості про виконання п’ятирічних планів видобутку вугілля.
8. Російською, частково українською мовами.
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202.     1. Р-2769
2. Виконком Приморської районної Ради депутатів трудящих
3. З метою вдосконалення адміністративно-господарського керівництва промисловістю та сільським господарством великого промислово-портового міста
Донбасу – Маріуполя та створення необхідних умов для швидкого повоєнного
відновлення народного господарства за постановою Сталінського облвиконкому від 14 серпня 1945 р. за № 15 Маріупольський район було розділено і
створено Приморський сільський район з центром у с-щі Сартана (приміська
зона Маріуполя). Цією ж постановою с-ще Сартана було перейменовано у с-ще
Приморське (історичну назву було повернуто у 1990 р.). Тоді ж у новому районі був створений орган державної влади – Приморський райвиконком, який
вирішував усі питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради. Приморська
райрада керувала державним, господарським та соціально-культурним будівництвом на підпорядкованій території; затверджувала плани економічного та
соціального розвитку району, бюджет та звіти про їх виконання; здійснювала
загальне керівництво підпорядкованими їй підприємствами, установами та організаціями; забезпечувала виконання законів, охорону державного та суспільного порядку, прав громадян; сприяла зміцненню обороноздатності країни. До
складу Приморської райради було обрано 31 депутата. Виконавчим та розпорядним органом райради був її виконком. Приморська райрада підпорядковувалася Сталінській облраді. Приморській райраді підпорядковувались 3 селищні
ради: Кам’янська, Приморська, Старокримська та 7 сільських Рад: Бердянська,
Виноградівська, Октябрьська, Зажиточна, Іллічівська, Кальчицька та Кременівська. 21 січня 1959 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР Приморський район було ліквідовано з передаванням його території до складу Волноваського,
Новоазовського, Першотравневого та Тельманівського районів і Ждановської
міської Ради. Відповідно до цього Указу Приморська райрада та її виконком
припинили свою діяльність.
4. 15 справ
5. 1947–1959 рр.
6. 2004 р.
7. Протоколи звужених засідань Приморського райвиконкому з розгляду питань:
про незадовільний контроль за утриманням у колгоспах та радгоспах району
фондових коней, возів та упряжу; про план заходів з проведення підготовчих
робіт до призову громадян на військову службу; про підсумки роботи з благоустрою могил військовослужбовців; про затвердження плану підготовки масових санітарних формувань товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; про стан кладовищ та могил воїнів Радянської Армії та партизан, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни та заходи з їх благоустрою; про підсумки
допризовної військової підготовки учнів середніх навчальних закладів; про
заходи із забезпечення призову осіб 1933–1937 рр. народження та відправку їх
для збирання врожаю на цілинних та залежних землях; про стан фонду “Кінь –
Радянській Армії” у колгоспах та радгоспах району; про підготовку автопарку
району до технічного огляду. План землекористування колгоспів Приморського
району. Плани розвитку сільського господарства, місцевого господарства Приморського району та бюджет району. Плани розвитку закладів культури в Приморському району.
8. Російською мовою.
203.     1. Р-2794
2. Виконком Донецької обласної Ради народних депутатів
3. 2 липня 1932 р. було прийнято постанову ВУЦВК про створення Донецької
області з центром у м. Артемівську, а 16 липня 1932 р. – про визнання міста
Сталіно адміністративним центром Донецької області. 3 червня 1938 р. було
створено Сталінську область, у зв’язку з розподіленням Донецької та Ворошиловградської областей. У зв’язку з окупацією Сталінської області німецько-
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4.
5.
6.
7.

8.

фашистськими загарбниками з 19 жовтня 1941 р. по 8 вересня 1943 р., архівні
документи за довоєнні роки збереглись у неповному обсязі. Указом Президії
Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. було реорганізовано радянські органи за промисловим принципом та створено Донецьку обласну (промислову)
та Донецьку обласну (сільську) Ради депутатів трудящих. Указом Президії
Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. “Про об’єднання обласних промислових та обласних сільських Рад депутатів трудящих Української РСР” відбулося об’єднання Донецької обласної промислової Ради та Донецької обласної
сільської Ради в одну Донецьку обласну Раду депутатів трудящих. Виконавчий
комітет облради був її робочим органом, підпорядковувався Раді депутатів трудящих та Раді Міністрів УРСР. Виконком вирішував питання господарського
та соціально-культурного будівництва, встановлював місцевий бюджет, затверджував плани розвитку господарства та культури, забезпечував їх виконання,
вирішував питання торгівлі, народної освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, побутового обслуговування населення. У 1977 р. у зв’язку з
прийняттям оновленої Конституції СРСР виконком Донецької обласної Ради
депутатів трудящих було перейменовано у виконком Донецької обласної Ради
народних депутатів. Відповідно до Закону України “Про Представника Президента України” та Указу Президента України від 14 квітня 1992 р. “Про положення про місцеву державну адміністрацію”, розпорядження Представника
Президента України від 22 квітня 1992 р. № 4 “Про утворення Донецької обласної державної адміністрації та припинення діяльності виконавчого комітету
Донецької обласної Ради народних депутатів” діяльність виконкому Донецької
обласної Ради народних депутатів було припинено. Донецька обласна державна
адміністрація є правонаступником виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів.
196 справ
1943–1991 рр.
2008–2010 р.
Постанови бюро Донецького обкому КПУ та облвиконкому з питань: проведення сільськогосподарських робіт, хлібозаготівлі та підготовки до зимування
у тваринництві; заходів з відселення населення з прифронтової смуги; виділення робочої сили для проведення відновлювальних повоєнних робіт; благоустрою військових кладовищ та братських могил; розселення колишніх громадян Польщі на території Сталінської області. Протоколи засідань партгрупи
облвиконкому про скликання сесій обласної Ради депутатів трудящих. Витяги
з протоколів засідання бюро обкому КПУ та облвиконкому про заходи з проведення полезахисних лісонасаджень у колгоспах області, державний план
хлібозаготівлі із врожаю по області, посилення боротьби з ховрашками. Інформаційні повідомлення, рішення облвиконкому про державний план розвитку місцевого господарства та культури, місцевий бюджет області, про заходи
щодо усунення недоліків у питаннях забезпечення збереженості грошових коштів у банківських установах, на підприємствах та в організаціях області, про
план заготівлі худоби, серйозні порушення фінансової дисципліни у колгоспах
області, поліпшення роботи торговельних організацій, посилення боротьби зі
зловживаннями та спекуляцією у м. Сталіно та Сталінській області. Розпорядження облвиконкому: про план розподілу загального союзного фонду картоплі, овочів, фруктів із врожаю по області; про бронювання житлової площі для
спеціалістів, які направлені на будівництво промислових комплексів. Доповідні
записки про стан охорони громадянського порядку в області. Інформації про
виконання постанов и директив Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР.
Листування з різними установами: про виділення земельних ділянок, вирішення адміністративно-господарських питань, про розселення осіб, які прибули із
населених пунктів зони Чорнобильської АЕС .
Російською, частково українською мовами.
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204.     1. Р-2849
2. Виконком Костянтинівської районної Ради народних депутатів
3. Відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративний
поділ Донецької губернії” до складу Бахмутської округи увійшов Костянтинівський район з центром у с-щі Костянтинівка. Встановити точну дату утворення
Костянтинівського райвиконкому не виявляється можливим. Костянтинівський
райвиконком знаходився у підпорядкуванні Бахмутського, а з серпня 1924 р. – Артемівського окрвиконкому. Згідно з постановою ВУЦВК від 13 березня 1925 р.
с-ще Костянтинівка було віднесено до категорії селищ міського типу. 4 квітня
1932 р. за постановою ВУЦВК та РНК УРСР смт Костянтинівка було віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. Цією ж постановою було
ліквідовано Костянтинівський райвиконком та розформовано район. Територію
району було приєднано до Костянтинівської міськради. 2 липня 1932 р. на підставі постанови IV почергової сесії ВУЦВК ХП скликання було створено Донецьку область. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 червня
1938 р. Донецьку область було розділено на Ворошиловградську та Сталінську.
У 1939 р. знову було створено Костянтинівський район, який увійшов до складу Сталінської області. До грудня 1939 р. існував Костянтинівський районний
виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Після проведення у грудні 1939 р. перших виборів у місцеві органи влади
він став називатися виконавчим комітетом Костянтинівської районної ради депутатів трудящих. З 6 жовтня 1941 р., у зв’язку з окупацією Сталінської області
німецько-фашистськими загарбниками, виконком тимчасово припинив свою
діяльність і поновив її у вересні 1943 р. одразу після визволення території району радянськими військами. Відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР
від 30 грудня 1962 р. та рішення Донецького облвиконкому від 8 січня 1963 р.
у зв’язку з укрупненням сільських районів, Костянтинівський район було ліквідовано, а його територія увійшла до складу Артемівського району. Костянтинівський райвиконком припинив свою діяльність. Відповідно до Указу Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. знову було утворено Костянтинівський
район, який увійшов до складу Донецької області. 20 березня 1965 р., на першій
сесії Костянтинівської райради, було обрано виконком, сформовано постійні
комісії та відділи. Костянтинівська районна Рада здійснювала загальне керівництво державним, господарським та соціально-культурним будівництвом та
відповідними підприємствами, закладами та організаціями на підпорядкованій
території, затверджувала плани економічного та соціального розвитку району,
бюджети та звіти про їх виконання, забезпечувала виконання законів, охорону
державного та громадського порядку, прав громадян. Костянтинівський райвиконком перебував у підпорядкуванні Донецького облвиконкому.
4. 30 справ
5. 1944–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро райкому КПУ та виконкому райради. Рішення райради з питань: затвердження плану медичного та санітарно-протиепідемічного обслуговування населення; стану роботи протипожежної служби; стану військових
кладовищ, братських могил воїнів Радянської Армії; заходів з наданню допомоги громадянам, що прибули в район із зони Чорнобильської АЕС; утворення комісії по боротьбі зі хворобами та шкідниками сільськогосподарських
культур; вжиття заходів по боротьбі з проституцією та порушеннями правил
валютних операцій. Розпорядження про затвердження комісії з відбору на знищення документів та справ, що втратили практичну значущість та із закінченими термінами зберігання. Акти про збитки, завдані німецькими окупантами.
Списки осіб, розстріляних німцями. Матеріали з визначення збитків, завданих
німецько-фашистськими загарбниками. Книга пам’яті обліку братських та індивідуальних могил генералів, офіцерів, солдат, сержантів та партизан, героїв,
що загинули під час Великої Вітчизняної війни та поховані на території Костянтинівського району. Списки народних засідателів Сталінського обласного суду,
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спеціального табірного суду та військових трибуналів. Документи про надання
допомоги громадянам, які прибули із зони Чорнобильської АЕС.
8. Російською мовою.
205.     1. Р-2861
2. Донецькі республіканські курси цивільної оборони, м. Донецьк Донецької
області
3. Донецькі республіканські курси цивільної оборони були створені за рішенням
ЦК КПУ та Ради Міністрів Республіки № 1246-00106 від 19 серпня 1961 р.
До загальної діяльності курсів входило навчання партійного, радянського і
господарчого керівного складу Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей з цивільної оборони. Курси підпорядковувалися і фінансувалися штабом Цивільної оборони УРСР. На підставі розпорядження штабу Цивільної оборони УРСР № 5/01284 від 13 грудня 1964 р.
Донецькі республіканські курси були ліквідовані і на їх базі були створені Донецькі обласні курси ЦО.
4. 14 справ
5. 1962–1964 рр.
6. 2002 р.
7. Накази начальника Цивільної оборони УРСР: про перейменування Київських
республіканських курсів ЦО в Центральні курси ЦО УРСР; про організацію
навчання керівного складу ЦО на Центральних та республіканських курсах ЦО
УРСР. Накази по Донецьких республіканських курсах ЦО про: завдання курсів
з підготовки кадрів керівного складу цивільної оборони; перевірку наявності
індивідуальних протихімічних пакетів; проведення показного навчання цивільної оборони 3-го оперативного напрямку міста Донецька; розформування Донецьких республіканських курсів ЦО. Документи про діяльність курсів цивільної оборони з навчання, підготовки та перепідготовки керівного складу служб,
міністерств та відомств. Штатно-посадова книга Донецьких республіканських
курсів цивільної оборони.
8. Російською мовою.
206.     1. Р-2887
2. Головне управління з будівництва промислових підприємств у районах
Донбасу
3. 5 лютого 1946 р. було створено Головне управління з будівництва підприємств
чорної металургії Донбасу “Головчорнометалургбуд”, до складу якого увійшли
п’ять будівельно-монтажних трестів: Азовстальбуд, Макбуд, Сталінметалургбуд, Ворошиловськбуд, Єнакієвметалургбуд. У 1953 р. відбулося об’єднання
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР з Міністерством
будівництва машинобудівництва СРСР та утворення Міністерства будівництва
СРСР. Унаслідок цієї реорганізації Головчорнометалургбуд був перейменований в Головне управління з будівництва промислових підприємств у районах
Донбасу “Головдонбасбуд” з підпорядкуванням Міністерству будівництва
СРСР. “Головдонбасбуд” здійснював будівництво підприємств металургії, хімії, машинобудування, промисловості будівельних матеріалів та інших галузей
промисловості Донецької області. У 1957 р. при організації раднаргоспів були
ліквідовані міністерства будівництва металургійної та хімічної промисловості УРСР у відповідності із законом “Про подальше удосконалення організації
управління промисловістю та будівництвом”. “Головдонбасбуд” був ліквідований на підставі постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 28 травня
1957 р. за № 595.
4. 3 справи
5. 1955–1957 рр.
6. 2005 р.
7. Накази Головного управління будівництва підприємств у районах Донбасу “Головдонбасбуд”: про зміцнення аварійно-відновлювальних загонів МППО; про
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забезпечення виконання “Державного плану розвитку та впровадження нової
техніки в народне господарство СРСР” трестами: Ясиновбуд, Азовстальбуд, Ворошиловськбуд, Єнакієвтяжбуд; про поліпшення підбору та розстановки кадрів
матеріально-відповідальних осіб, місць зберігання матеріальних цінностей.
8. Російською мовою.
207.     1. Р-2888
2. Управління “Металургхіммашбуд”. Управління будівництва підприємств
металургійної, хімічної, машинобудівельної промисловості ради народного
господарства Сталінського економічного адміністративного району міста
Сталіно
3. За рішенням ЦК КПРС та VII сесії Верховної Ради СРСР у 1957 р. створено
Управління “Металургхіммашбуд”. Основне завдання – здійснювати будівництво підприємств металургії, хімії, машинобудівництва, промисловості будівельних матеріалів тощо.
4. 25 справ
5. 1957–1962 рр.
6. 2005 р.
7. Накази і розпорядження по Управлінню “Металургхіммашбуд”. Річні, квартальні плани будівельно-монтажних робіт, з праці. Річні плани введення в дію виробничих потужностей. Річні звіти та пояснювальна записка про виробничогосподарську діяльність тресту. Листування з раднаргоспом і трестами про
зміни планів з праці та будівельно-монтажних робіт управління.
8. Російською мовою.
208.     1. Р-2922
2. Рада народного господарства Донецького економічного адміністративного
району
3. Створено у 1957 р. Спершу називалась Радою народного господарства Сталінського, з 9 листопада 1961 р. – Донецького економічного адміністративного
району. У 1962 р. управлінські функції Ради розширилися. Основне завдання
– здійснення загального керівництва і контролю за виробничою, фінансовогосподарською діяльністю підприємств, підвищення технічного рівня всіх галузей промисловості та будівництва на базі впровадження новітніх досягнень
науки і техніки, вдосконалення технології виробництва, запровадження механізації і автоматизації виробничих процесів а також розповсюдження досвіду
передових виробництв. Ліквідовано 12 жовтня 1965 р.
4. 33 справи
5. 1957–1965 рр.
6. 2004 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР та Вищої Ради народного господарства СРСР.
Постанови, розпорядження і протоколи засідань Ради народного господарства
Сталінського економічного адміністративного району.
8. Російською мовою.
209.     1. Р-2932
2. Виробниче об’єднання “Донецьквуглезбагачення”
3. У 1940 р. був утворений Сталінський трест вуглезбагачення, до складу якого входило 8 фабрик. Під час Великої Вітчизняної війни роботу тресту було
припинено, документи фондоутворювача за довоєнний період не збереглись.
Діяльність тресту було відновлено у 1946 р. з метою прискорення розвитку вуглезбагачення До складу тресту входили збагачувальні фабрики: Куйбишевська
(Вєтка-Глибока), Краснолиманська, Колосниківська (у м. Макіївка), Микитівська Центральна фабрика “Комсомолець”, Радянська центральна, Добропільська, Моспинська, Мандрикінська, Дзержинська та ін. У зв’язку з перейменуванням міста Сталіно у місто Донецьк за постановою Донецького раднаргоспу
від 9 листопада 1961 р. № 418 трест “Сталінвуглезбагачення” було переймено-
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4.
5.
6.
7.

8.

вано у трест “Донецьквуглезабагачення”. На фабриках тресту знаходилось в
експлуатації понад 6 тис. одиниць основного технологічного обладнання, понад 7 тис. допоміжного обладнання, понад 500 км шламопроводів, понад 25
тис. т металоконструкцій, водночас працювало понад 12 тис. електродвигунів.
На збагачувальні фабрики надходило вугілля зі 130 шахт та 10 комбінатів. Фабрики тресту постачали продукцію 17 коксохімічним заводам, 8 зарубіжним
державам та багатьом споживачам у межах держави. Наказом міністра вугільної промисловості УРСР від 17 червня 1975 р. № 125 трест “Донецьквуглезбагачення” було ліквідовано та утворено Виробниче об’єднання “Донецьквуглезбагачення”.
14 справ
1949–1971 рр.
2010 р.
Накази про дотримання вимог техніки безпеки на підприємствах тресту, про
факти невиконання правил техніки безпеки на збагачувальних фабриках та усунення цих порушень, про випадки травматизму на виробництві, про заходи
з посилення охорони підприємств у святкові дні 1 травня та 7–8 листопада.
Розпорядження про посилення контролю за зберіганням, обліком та використанням вибухових матеріалів.
Російською мовою.

210.     1. Р-3017
2. Пролетарська районна Рада у м. Донецьку
3. 15 грудня 1937 р. у м. Сталіно було утворено Будьоннівський район з відповідними органами виконавчої влади, включаючи й Будьонівський райвиконком.
У 1941 р. у зв’язку з окупацією області німецько-фашистськими загарбниками,
діяльність виконкому було тимчасового припинено і поновлено після визволення території Сталінської області радянськими військами у вересні 1943 р.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1958 р. Будьоннівський район було перейменовано у Пролетарський, а Будьоннівську райраду в Пролетарську. Районна Рада вирішувала усі питання місцевого значення, виходячи із
загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, що мешкають на території,
підпорядкованій Раді. Виконавчим та розпорядчим органом райради був її виконком. При виконкомі діяли постійні комісії: бюджетно-фінансова, охорони
здоров’я та соціального забезпечення, народної освіти, торгівлі та громадського харчування, культурно-освітня, будівництва, комунального господарства та
благоустрою житлового фонду, побутова, у справах молоді. Пролетарська райрада перебуває у підпорядкуванні Донецької міськради. Пролетарській райраді підпорядковані Мосьпинська міська Рада (смт Горбачово-Михайлівка, села
Октябрьське і Темрюк) та Ларинська селищна Рада (с-ще Павлоградське).
4. 11 справ
5. 1993, 2002, 2003 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звуженого складу райради про внесення змін до складу евакуаційної
комісії, про розподіл лімітів вилучення техніки з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Розпорядження голови Пролетарської
районної у м. Донецьку Ради.
8. Російською мовою.
211.     1. Р-3401
2. Управління Донецького округу Держгіртехнагляду УРСР, м. Донецьк Донецької області
3. Управління розпочало роботу у 1948 р. Основне його завдання – контроль за
виконанням вимог з техніки безпеки ведення робіт, за правильністю експлуатації родовищ корисних копалин, за збереженням надр; запобігання можливим
аваріям на виробництві.
4. 11 справ
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5. 1952–1970, 1972, 1973 рр.
6. 2006 р.
7. Проекти гірничих відводів і гірничовідвідні акти. Карти і дозволи на будівництво. Матеріали з питань будівництва споруд різного призначення на території
Артемівського району. Листування з питань ведення маркшейдерських та геологічних робіт.
8. Російською мовою.
212.     1. Р-3316
2. Фінансове управління виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів
3. У 1920 р. було створено губернський фінансовий відділ (у м. Артемівську). У
1925 р. після ліквідації губерній і запровадження округ губфінвідділ було реорганізовано в округовий фінансовий відділ. З утворенням Донецької області з
серпня 1932 р. розпочав свою діяльність Донецький обласний фінансовий відділ. У період окупації регіону німецько-фашистськими загарбниками діяльність
відділу було припинено, а після визволення території області радянськими військами – поновлено восени 1943 р. У лютому 1962 р. обласний фінансовий
відділ було розділено на сільський та промисловий обласні відділи. З 1 січня
1965 р., на підставі рішення сесії обласної Ради депутатів трудящих від 12 грудня 1964 р., знову було утворено єдиний обласний фінансовий відділ. Облфіну
підпорядковувались 39 фінансових органів області, серед них 21 міський відділ і 18 районних. Державний бюджет країни складався з союзного, республіканських та місцевих бюджетів, а кожна місцева Рада депутатів трудящих
встановлювала свій місцевий бюджет. Державний бюджет союзних та автономних республік затверджувався вищими органами державної влади. Ці бюджети були фінансовою базою для усіх галузей народного господарства, культури,
органів управління тощо. Обласний фінансовий відділ складав та подавав на
розгляд обласної Ради проект місцевого бюджету, організовував його виконання, надавав звіт про виконання державного бюджету, здійснював контроль за
фінансовою дисципліною підприємств, установ та організацій, за витратами
бюджетних коштів, розглядав бухгалтерські звіти та баланси та ін. Відповідно
до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 7 березня 1985 р. про внесення змін
до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 вересня 1982 р. “Про відділи та
управління виконкомів обласних, міських та районних Рад народних депутатів”
та наказу обласного фінансового відділу від 26 березня 1985 р. № 25 обласний
фінансовий відділ було перейменовано в обласне фінансове управління виконкому обласної Ради народних депутатів.
4. 9 справ
5. 1952–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Зведені річні звіти облфінуправління, штабів ЦО та плани фінансування витрат
заходів ЦО, про використання коштів. Листування з Міністерством фінансів
УРСР та фінорганами області з бюджетних питань. Довідки про зміну балансу
прибутків та витрат Донецького облвиконкому. Кошториси, повідомлення по
взаємних розрахунках.
8. Російською, частково українською мовами.
213.     1. Р-3643
2. Виконком Торезької міської Ради народних депутатів
3. У березні 1932 р. утворено Чистяківську міську Раду робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів. Згідно з постановою президії ВУЦВК від 4 січня 1933 р. Чистяківський район було розформовано, місту Чистякове надано
статус міста обласного підпорядкування, а Чистяківську міськраду перетворено у міську Раду обласного підпорядкування. Чистяківській міськраді підпорядковувались 22 селищних, рудничних та сільських Рад. Після проведення у
1939 р. виборів до місцевих Рад виконавчий орган державної влади став імену-
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7.
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ватися виконкомом Чистяківської міської Ради депутатів трудящих. У 1941 р., у
зв’язку з окупацією Сталінської області німецько-фашистськими загарбниками, діяльність виконкому було припинено, а у вересні 1943 р. після визволення
областї радянськими військами, поновлено. Указом Президії Верховної Ради
УРСР від 16 липня 1964 р. м. Чистякове було перейменовано у м. Торез на честь
французького комуністичного діяча. Міськрада керувала державним, господарським, соціально-культурним будівництвом, затверджувала плани економічного та соціального розвитку міста, бюджет та звіти про їх виконання, здійснювала загальне керівництво підпорядкованими їй підприємствами, установами та
організаціями, охорону державного та громадського порядку, дбала про забезпечення законних прав громадян. Виконавчим та розпорядчим органом міськради був її виконком. Торезький міськвиконком знаходився в підпорядкуванні
Сталінського, а з 1961 р. Донецького облвиконкому. Торезькій міськраді підпорядковані Пелагіївська та Розсипнянська селищні Ради.
25 справ
1968–1980 рр.
2008 р.
Постанови бюро Торезького міськкому КПУ та виконкому. Рішення виконкому
про стан боротьби зі спекуляцією та заходи по подоланню цього явища, про
хід виконання постанов ЦК КПУ та обкому КПУ про посилення боротьби з
незаконним використанням радіоприймачів, про розподіл майна за об’єктами
господарювання, про заходи з попередження захворювання чумою свиней у
господарствах міста. Розпорядження Торезького міськвиконкому.
Російською мовою.

214.     1. Р-3765
2. Донецький державний педагогічний інститут, м. Донецьк Донецької області
3. 15 липня 1937 р. за постановою РНК УРСР у м. Сталіно було створено Державний педагогічний інститут у складі історичного (71 студент) і філологічного
(67 студентів) факультетів і на його базі Вчительський інститут, які займалися
підготовкою вчителів історії, мови й літератури, математики й фізики. У тому
ж році Сталінському педінституту було передано вечірнє відділення Артемівського вчительського інституту. У березні 1938 р. при інституті організовані
обласні курси підготовки вчителів 5–7 класів середньої школи, у червні того ж
року відкрито заочне відділення. З початком Великої Вітчизняної війни, у жовтні 1941 р. інститут евакуювали у м. Кунгур, де 11 грудня 1941 р. він тимчасово
припинив своє існування, а майно, документація, викладацький склад і студенти опинилися у складі Пермського педінституту. Після звільнення Донбасу у
вересні 1943 р., інститут був реевакуйований у м. Сталіно, де розпочалося його
відродження. У 1949 р. Вчительський інститут при Сталінському педінституті
було реорганізовано у Вчительський інститут іноземних мов з відділеннями –
французьким і англійським. Вчительський інститут було ліквідовано у 1956 р.
У 1964 р. Сталінський педінститут було перетворено у філію Харківського ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. О.М. Горького, а 11 червня 1965 р. на його базі створено Донецький державний університет,
у складі якого сформовано 10 факультетів. З 11 вересня 2000 р. – Донецький
національний університет.
4. 4 справи
5. 1960–1965 р.
6. 2002 р.
7. Накази по інституту про створення експертних комісій для визначення можливості відкритої публікації статей і робіт професорсько-викладацького складу.
Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
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215.     1. Р-4211
2. Виконком Єнакіївської районної Ради депутатів трудящих
3. На початку 1923 р. до складу Бахмутської округи було включено Єнакіївський
район з центром у м. Єнакієве. Точну дату утворення районної Ради встановити не вбачається можливим. У період між з’їздами депутатів районної Ради
її виконком був вищим органом влади на території району. Для керівництва
окремими галузями народного господарства та культури при виконкомі були
утворені відповідні відділи. У 1936 р. виконком поновив свою діяльність під
назвою Орджонікідзевський райвиконком, який знаходився у підпорядкуванні
Донецького облвиконкому. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 червня
1938 р. Донецьку область було розділено на Ворошиловградську та Сталінську.
До складу Сталінської області увійшов Орджонікідзевський район. У 1939 р.
відбулася зміна у назві – виконком Орджонікідзевської Ради депутатів трудящих. У 1941 р. у зв’язку з окупацією Сталінської області, виконком тимчасово
припинив свою діяльність і поновив її після визволення території області радянськими військами у вересні 1943 р. 12 червня 1944 р. Орджонікідзевський
район було перейменовано у Єнакіївський, відповідно змінилася назва райвиконкому. Як орган влади на території району, виконавчий і розпорядчий орган
райради Єнакіївський райвиконком вирішував усі поточні питання місцевого
значення та керував державним, господарським та соціально-культурним будівництвом, затверджував плани економічного та соціального розвитку району,
бюджет та звіти про їх виконання та ін.
4. 4 справи
5. 1952, 1954–1956 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звуженого складу райвиконкому про забезпечення призову на військову службу, Протоколи звуженого засідання райвиконкому про: стан військовофізичної підготовки учнів середніх шкіл; підсумки припису до призовної
дільниці; стан фондів “Кінь – Радянській Армії” (КРА”), “Обороні – підвода з
упряжжю”; благоустрій військових кладовищ та братських могил; хід навчання
неграмотних та малограмотних призовників. Витяги з протоколів про затвердження плану постачання коней із фонду “КРА”. Плани роботи звуженого складу райвиконкому. Плани фондів “КРА” та “Обороні – підвода з упряжжю”.
8. Російською мовою.
216. 1. Р-4318
2. Донецький Державний медичний інститут ім. М. Горького, м. Донецьк Донецької області
3. Уперше питання про необхідність відкриття ВНЗ медичного профілю в Донбасі
був поставлене у січні 1930 р. на з’їзді керівних працівників охорони здоров’я,
що проходив у Харкові, тодішній столиці України. 10 квітня 1930 р. президією
Донецького округового виконавчого комітету було ухвалено рішення про створення у м. Сталіно медичного інституту у складі лікувально-профілактичного
факультету. 12 червня 1930 р. РНК України прийняла рішення № 19/672 про
відкриття в м. Сталіно медичного інституту У 1934 р. за рішенням загальних
зборів викладачів і студентів медінституту було присвоєно ім’я О.М. Горького. У 1939 р. було відкрито два нових факультети: педіатричний і санітарногігієнічний. У 1940 р. Донецький медичний інститут був перейменований на
Сталінський медичний інститут ім. О.М. Горького. У 1953 р. знову було відкрито педіатричний і санітарно-гігієнічний факультети. У 1956 р. створено вечірнє відділення лікувального факультету, у 1962 р. – факультет удосконалення
лікарів, у 1963 р. – стоматологічний факультет. У 1961 р., у зв’язку з перейменуванням обласного центру і області, Сталінському медичному інституту повернули назву Донецького державного медичного інституту ім. О.М. Горького.
З серпня 2007 р. – Донецький національний медичний університет ім. Максима
Горького.
4. 13 справ
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5. 1973–1990 р.
6. 2007 р.
7. Накази по Донецькому державному медичному інституту. Заключні звіти за
науково-дослідницькими роботами. Дисертації на здобуття наукового ступеня.
Акти на знищення справ. Військовий опис території Донецької області. Листування з науково-дослідними інститутами.
8. Російською мовою.
217.     1. Р-4603
2. Донецька обласна спілка споживчих товариств, м. Донецьк Донецької області
3. Споживчу кооперацію у Донецькій області було створено у 1917 р. Основними
напрямами діяльності і завданнями спілки споживчих товариств є: розширення
економічних зв’язків між містом та селом; задоволення потреб членів кооперації та інших трудящих у товарах народного споживання і продуктах харчування, а сільськогосподарських виробників – у товарах господарського призначення; організація заготівлі сільськогосподарських продуктів та сировини на
комісійних засадах; сприяння розвитку кооперативного виробництва продуктів
народного споживання, промислових товарів широкого споживання, торговельного обладнання та торговельних майданчиків тощо. На обласну спілку покладається робота з організації діяльності низових споживчих товариств, розвитку
товарообігу, заготівлі, підвищенню культури торгівлі, здійснення контролю та
проведенню ревізій діяльності товариств, що входять до складу спілки, створенню торговельних та заготівельних баз, ведення обліку та звітності відповідно до чинного законодавства та директивних вказівок Центральної спілки
споживчих товариств.
4. 3 справи
5. 1972–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови облспілки про: основні заходи з навчання робітників та службовців
системи споживчої кооперації; стан технічної підготовки автомобільного транспорту; заходи з поліпщення обліку та бронювання військовозобов’язаних; постачання картоплі, овочів та фруктів спец споживачам; розпродаж промислових
товарів, що накопичились у торгівельній мережі. Розпорядження про створення
“групи прихованого зв’язку” у облспілці споживчих товариств. Списки підприємств торгівлі Донецької обласної спілки споживчих товариств. Переліки окремих електротоварів, радіоприймачів, магнітол, магнітофонів та інших товарів
народного споживання, які знято з виробництва та які підлягають уцінці.
8. Російською мовою.
218.     1. Р-4691
2. Міністерство зв’язку УРСР. Донецьке обласне підприємство зв’язку
“Донецькзв’язок”, м. Донецьк Донецької області
3. Обласне управління зв’язку поновило свою діяльність у 1943 р. Основне завдання – задовольняти потреби народного господарства і населення в усіх видах
зв’язку, радіомовленні та телебаченні.
4. 61 справа
5. 1945–1973 рр.
6. 2002 р.
7. Накази по Донецькому обласному виробничо-технічному управлінню зв’язку.
Звіти.
8. Російською мовою.
219.     1. Р-4722
2. Інститут “ПівденНДІдіпрогаз”
3. В 30-х роках ХХ ст. в Донбасі як основному центрі металургійної й вугільної
промисловості СРСР, було зосереджена велика кількість коксохімічних заводів.
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Для утилізації коксового газу, який викидався в атмосферу, 2 грудня 1933 р.
при відділі комунального господарства міської Ради депутатів трудящих м.
Сталіно була створена проектна контора “Проектгаз”. У червні 1934 р. контору
було реорганізовано у госпрозрахункову обласну контору з проектування і технічного керівництва газифікації міст і промислових підприємств Донбасу – “Донпроектгаз” Донецького облвиконкому. У грудні 1937 р. було створено
будівельно-монтажний трест “Донпівдендгаз”, де здійснювалось проектування
і будівництво магістральних газопроводів. У період окупації Донбасу німецькофашистськими загарбниками з жовтня 1941 по вересень 1943 рр. трест “Донпівденгаз” не діяв. Після визволення Донбасу від загарбників діяльність тресту
було поновлено. У січні 1947 р. наказом Головгазпаливпрому при Раді Міністрів
СРСР трест “Донпівденгаз” було реорганізовано у філіал проектного інституту
“Діпрогазпаливпром”. Основним напрямом діяльності філіалу було проектування станцій підземної газифікації вугілля та газогенераторних станцій підприємств різних галузей промисловості. Наказом від 21 грудня 1949 р. № 574
Міністерства нафтової промисловості СРСР філіал “Діпрогазпаливпром” було
реорганізовано у проектне відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту “ВНДІпідземгаз”. 19 січня 1956 р. проектне відділення було відокремлено і на його базі створено самостійний проектний інститут “Діпропідземгаз”,
який займався проектуванням станцій “Підземгазу”, генераторних станцій для
різних галузей промисловості та магістральних газопроводів коксового газу. У
50–60-х роках ХХ ст. інститут здійснював проектно-винахідницькі, науководослідні та дослідно-конструкторські роботи за напрямами: магістральні газопроводи, компресорні станції, заводи з переробки газу, підземні сховища для
нафтопродуктів, створення нових зразків побутової газової апаратури та ін. 13
березня 1961 р. інституту “Діпропідземгаз” було змінено назву на Державний
проектний інститут “Південдіпрогаз”. У лютому 1965 р. згідно з наказом Міністерства газової промисловості СРСР інститут було перейменовано у Державний науково-дослідницький і проектно-конструкторський інститут “ПівденНДІдіпрогаз”.
34 справи
1950–1969 рр.
2007–2010 р.
Накази по відділенню “ВНДІпідземгаз”. Листування з проектування баз зрідженого газу, з організаціями інших міст про присвоєння відомствам та підприємствам відкритих та умовних найменувань, з будівництва об’єктів, що проектувалися, з газифікації селищ, координат об’єктів, що проектувалися.
Російською мовою.

220.     1. Р-4872
2. Виконком Костянтинівської міської Ради народних депутатів
3. Відповідно до Постанови ВУЦВК та РНК УРСР від 4 квітня 1932 р. смт Костянтинівку було віднесено до категорії міст обласного підпорядкування, а
Костянтинівську селищну Раду перетворено у Костянтинівську міську Раду з
підпорядкуванням обласному центру. Згідно з Конституцією 1936 р., Костянтинівську міську Раду робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
було перетворено у Костянтинівську міську Раду депутатів трудящих. У 1937 р.
постановою Президії Верховної Ради УРСР зі складу Костянтинівського райвиконкому було виділено Костянтинівський міськвиконком. Діяльність Ради
здійснювалась в рамках її секцій: промисловості, фінансів, комунального господарства, адміністративної та народної освіти. У 1941 р. у зв’язку з окупацією
Донецької області німецько-фашистськими загарбниками, діяльність виконкому було тимчасово припинено та поновлено у вересні 1943 р. після визволення
території від окупантів. Костянтинівська міська Рада є органом державної влади
у місті, яка вирішує усі питання місцевого значення, з урахуванням загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, що мешкають на території, підпорядкованій Раді. Виконавчим та розпорядчим органом міськради є її виконком.

110

Державний архів Донецької області
4.
5.
6.
7.

8.

Виконком – колегіальний орган державного управління, здійснює керівництво
усім господарчим та культурним будівництвом на підпорядкованій території.
9 справ
1974–1980 рр.
2008 р.
Постанова бюро Костянтинівського міського комітету КПУ та виконкому “Про
утворення опорних пунктів громадськості та міліції у м. Костянтинівка”. Рішення виконкому з питань: затвердження перспективного плану розвитку та
зміцнення навчально-матеріальної бази для початкової військової підготовки у
м. Костянтинівка; заходів боротьби з власниками незаконно діючих радіоприймачів у м. Костянтинівка; додаткових заходів з виконання постанов ЦК КПРС
та ЦК КПУ з питань посилення боротьби проти пияцтва та алкоголізму; стану
та вжиття заходів з поліпшення підготовки та виховання спеціалістів для закордонних держав в навчальних закладах області та правопорушень з боку деяких
іноземних студентів, що навчаються у СРСР; заходів боротьби з наркоманією;
скарг громадян та недоліків у роботі адміністративних органів республіки; подальшого поліпшення роботи з іноземними студентами; виділення додаткових
лімітів бензину у зв’язку з несприятливими погодними умовами. Розпорядження: про призначення комісії з перевіряння наявності секретних документів; про
вжиття заходів з подальшого вдосконалення роботи з іноземними студентами,
що навчаються у Костянтинівському індустріальному технікумі; про посилення
боротьби з розповсюдженням наркоманії у м. Костянтинівці.
Російською мовою.

221.     1. Р-4998
2. Донецьке обласне управління комунального господарства, м. Донецьк Донецької області
3. Обласний відділ комунального господарства було створено у 1938 р. Після
визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників 6 вересня 1943 р.
роботу відділу було поновлено. Основними завданнями відділу були надання
населенню комунальних послуг (водопостачання, трамвайно-тролейбусний
транспорт, газифікація, бані, пральні) та їх підтримка у належному стані,
а також благоустрій міст. У містах Донецької області було прокладено водогонні, каналізаційні, електричні мережі, автодороги, лінії трамвайного та тролейбусного руху. Для вдосконалення організації роботи у цьому напрямі було
створено низку підприємств та служб у містах Добропілля, Червоноармійськ,
Селидове, Шахтарськ (виробничо-експлуатаційні управління водопровідноканалізаційного господарства). Створено центральну рятувальну станцію, обласний трест зеленого будівництва, мережу міського електротранспорту. Управління організовує, планує, контролює будівництво та експлуатаційну діяльність
комунальних підприємств міст та районів, що перебувають у віданні міських
Рад. Також управління є відповідальним за стан доріг, мостів, тротуарів, зовнішнього висвітлення, експлуатацію ліній електропостачання,.
4. 44 справи
5. 1946–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по обласному відділу комунального господарства. Річні плани капітальних робіт, з експлуатації, фінансування та капітальних вкладень. Листування з
питань конфіскації майна засуджених, відбитків шрифтів друкарських машинок, благоустрою військових кладовищ. Схеми водопостачання міст Донецької
області за 1969 р.
8. Російською мовою.
222.     1. Р-5039
2. Планова комісія Донецько-Придніпровського економічного району СРСР
3. Планова комісія Донецько-Придніпровського економічного району розпочала свою діяльність 7 жовтня 1963 р. Основними завданнями Планової комісії
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були: розробка рекомендацій та пропозицій з ефективного використання капітальних вкладень; перевірка економічної доцільності будівництва нових та
реконструкції діючих підприємств; підготовка пропозицій щодо раціонального
використання природних ресурсів, виробничих фондів та трудових ресурсів
Донецько-Придніпровського економічного району; підготовка матеріалів щодо
оптимізації розміщення виробничих потужностей, спеціалізації промислового та сільськогосподарського виробництва, а також міжрайонних виробничих
та транспортних зв’язків; розроблення заходів та пропозицій з обліку при
складанні планів виробництва, капітального будівництва, планів виробничих
колгоспно-радгоспних управлінь, транспортних та інших організацій, а також
планів економічного району в цілому. Планова комісія тісно взаємодіяла з республіканськими та місцевими партійними, радянськими органами, радами по
координації розвитку народного господарства економічних районів, раднаргоспами, територіальними будівельними організаціями, виробничими колгоспнорадгоспними управліннями, науково-дослідними, проектними та іншими організаціями. 15 грудня 1969 р. Планову комісію було ліквідовано відповідно до
наказу Держплану УРСР від 14 листопада 1969 р. № 227 “Про ліквідацію планових комісій Донецько-Придніпровського, Південно-Західного та Південного
економічних районів СРСР”.
27 справ
1964–1969 рр.
2005 р.
Накази та розпорядження Планової комісії. Листування: з ЦК КПРС та Радою Міністрів УРСР з питань будівництва, зовнішньої торгівлі; з Держпланом
УРСР, Інститутом проектування міст про виконання рішень та постанов уряду;
з трестами та підприємствами з питань розвитку чорної та кольорової металургії; з державними комітетами Ради Міністрів УРСР з питань розвитку обчислювальної техніки; зі статистичним управлінням щодо трудових ресурсів; з
науково-дослідними інститутами про роботу коксохімічних підприємств. Схеми промислових районів Донецької області.
Російською мовою.

223.     1. Р-5547
2. Головне управління економіки (Обласна планова комісія), м. Донецьк Донецької області
3. У 1933 р. було створено планову комісію виконкому Сталінської обласної Ради
депутатів трудящих. Планова комісія – постійно діючий планово-економічний
орган виконкому обласної Ради депутатів трудящих, який здійснює перспективне та поточне планування розвитку народного господарства області. Планова
комісія підпорядковувалась облвиконкому, а у питаннях методики та організації планування народного господарства – Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР. До компетенції планової комісії входило розроблення проектів:
перспективних та річних планів розвитку народного господарства та культури
області; планів розвитку місцевого транспорту та зв’язку; зведених планів житлового, комунального та культурного будівництва; проектно-винахідницьких
робіт для будівництва на перспективу, побутового обслуговування населення
області. Планова комісія здійснювала методичне керівництво діяльністю міських та районних планових комісій на території Донецької області.
4. 137 справ
5. 1944–1996 рр.
6. 2009 р.
7. Основні показники відновлення народного господарства Сталінської області
(відомості про кількість та територію адміністративних одиниць, чисельність
населення станом на 1939 р.). Генеральні проекти плану та реконструкції міст
області та пояснювальні записки до них. Зведені генеральні плани реконструкції міст області. Схеми розвитку електрифікації в сільській місцевості. Технікоекономічні обґрунтування розвитку Донбасу. Акти перевірок спецвідділу та
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акти на знищення документів. Баланси трудових ресурсів області. Перспективи
розвитку м. Сталіно та розрахунок проектної чисельності населення. Документи про наявність корисних копалин. Проекти планів підприємств Донецької області. Довідки про чисельність населення. Схеми та листування про десятирічний план розвитку міських зелених зон, міст та робітничих селищ (території,
які включено у зелену зону, списки водойм, що будуватимуться, плани з благоустрою, списки та карти землекористувачів у межах зеленої зони міст).
8. Російською мовою.
224.     1. Р-5775
2. Виконком Дебальцівської міської Ради народних депутатів
3. У 1938 р. смт Дебальцеве було віднесено до категорії міст обласного підпорядкування, відповідно, Дебальцівську селищну Раду реорганізовано у Дебальцівську міськраду. Більш точну дату реорганізації встановити не вбачається можливим. У 1939 р. відбулися вибори до Дебальцівської міської ради, до складу
якої було обрано 84 депутати. У 1941 р., у зв’язку з окупацією Сталінської (Донецької) області німецько-фашистськими загарбникам,. тимчасово було припинено діяльність міськради та поновлено після визволення міста у вересні
1943 р. Перше після окупації засідання Дебальцівської міськради відбулося
4 жовтня 1943 р., на ньому було затверджено склад виконкому. Дебальцівська
міська Рада – орган державної влади у місті, який вирішував усі питання місцевого значення, а саме – здійснював загальне керівництво державним, господарським та соціально-культурним будівництвом у місті, затверджував плани
економічного та соціального розвитку міста, бюджет та звіти про їх виконання,
забезпечував дотримання законів прав громадян, охорону державного та громадського порядку, Виконавчим та розпорядчим органом міськради був її виконком – колегіальний орган державного управління, який здійснював повсякденне керівництво усім господарчим та культурним будівництвом на території
міста. Дебальцівська міська Рада знаходилась у підпорядкуванні Донецької
обласної Ради. Площа території разом з приміськими селищами складала 64,5
кв. км. Дебальцівській міськраді підпорядковані Миронівська та Світлодарська
селищні Ради.
4. 51 справа
5. 1944–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення звуженого складу виконкому з питань: затвердження плану створення та підготовки санітарних дружин та санітарних постів; утворення служби
навчальних закладів міста Дебальцеве; утворення у місті спортивно-трудового
табору призовників; навчання молоді, яка не має 8-річної освіти; закінчення будівництва міського тиру; затвердження завдання на комплектування донорських
кадрів. Рішення виконкому про: підсумки роботи міського відділу внутрішніх
справ; вжиття заходів із запобігання навмисних вбивств у м. Дебальцеве, підсумки роботи міського та лінійного відділів внутрішніх справ по боротьбі зі
злочинністю; про військовий облік (припис) громадян чоловічої статі; благоустрій братських могил військовослужбовців; проведення огляду поголів’я коней та наявних підвод з упряжжю. Протоколи засідань звуженого складу виконкому. Акти про звірства німецько-фашистських загарбників у період окупації
м. Дебальцеве в 1941–1943 рр.
8. Російською мовою.
225.     1. Р-5919
2. Управління Національного банку України в Донецькій області, м. Донецьк
Донецької області
3. Обласна контора Держбанку УСРР була утворена у м. Сталіно у 1929 р. Масштаб діяльності обласної контори Держбанку та її міського управління за рахунковими операціями – всесоюзний, за кредитними вкладеннями та касовими
операціями – у межах Донецької області. Обласній конторі Держбанку були
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підзвітні 44 відділення разом з обчислювальним центром та міським управлінням контори. Донецька обласна контора була підзвітною Українській республіканській конторі Держбанку у м. Києві. Держбанк разом з підвідомчими установами проводив роботу з грошових питань, здійснював кредитування, а також
розрахункове та касове обслуговування підприємств, організацій та установ,
контроль за витратами фондів заробітної плати, касове обслуговування держбюджету та інші операції. Структура та чисельність працівників Держбанку
складались згідно зі штатним розписом у межах затвердженого кошторису. Документи щодо заснування обласної контори та міського управління не збереглись. Діловодство обласної контори Держбанку велося згідно з номенклатурою
справ, яку було затверджено архівним відділом облвиконкому та відповідно до
“Основних правил діловодства”. За даними 1985 р. склад фонду документних
матеріалів постійного та тимчасового терміну зберігання відкладався згідно з
номенклатурою справ, яку складено на підставі відомчих Переліків Правління
Держбанку СРСР.
72 справи
1947–1984 рр.
2009 р.
Зведені річні звіти про витрати союзного та республіканського бюджетів контори та міського управління. Зведені річні додаткові звіти про витрати бюджету,
про стан заборгованості підприємств різних галузей промисловості. Статистичні звіти планово-економічного відділу. Квартальні кредитні плани. Статистична
звітність за схемами: про стан заборгованості підприємств оборонної промисловості; про результати контролю Держбанку про витрати фондів заробітної
плати промислових підприємств; акти ревізій касової роботи у відділеннях
Держбанку. Довідки про одержані від союзного бюджету кошти. Відомості про
фінансування капітального ремонту. Бухгалтерські звіти.
Російською мовою.

226.     1. Р-6126
2. Донецький науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань,
м. Донецьк Донецької області
3. З 14 листопада 1925 р. розпочав свою діяльність Сталінський філіал Українського державного інституту патології та гігієни праці (м. Харків). Зокрема,
інститут займався вивченням професійних захворювань та умов праці робітників вугільної промисловості. У 1929 р. філіал було перетворено у Сталінський
інститут гігієни праці та профзахворювань. У довоєнний період діяльність інституту була спрямована на дослідження у сфері патогенезу, розповсюдження та профілактики пневмоконіозу серед шахтарів. Під час окупації Донбасу
німецько-фашистськими загарбниками інститут припинив свою діяльність і
поновив її відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 1394 від 29 травня
1946 р. як Сталінський НДІ фізіології праці, що перебував у підпорядкуванні
Наркомату, а згодом Міністерства охорони здоров’я УРСР. Пріоритетним напрямами дослідницької діяльності інституту були обґрунтування фізіологічної
характеристики праці основних гірничих професій та розробка гігієнічних аспектів проблем праці в шахтах глибокого залягання. Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я УРСР № 241–18/70 від 15 січня 1965 р.
інститут було перейменовано у Донецький науково-дослідний інститут гігієни
праці та профзахворювань. Надалі інститут займався дослідженнями за двома
провідними проблемами: “Наукові основи гігієни праці і профзахворювань” та
“Гігієна дітей та підлітків”. Значна увага приділялась також розробці та впровадженню заходів з поліпщення умов праці на вугільних шахтах та металургійних
підприємствах.
4. 11 справ
5. 1960–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти за темами: використання гірничих об’єктів для укриття населення та ор-
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ганізації медичної допомоги; клініко-фізіологічні дослідження функціонального стану людей, які знаходяться під землею, у господарських підвалах, силосних ямах та інших спорудах; вивчення санітарно-гігієнічних умов в підземних
об’єктах; санітарно-гігієнічне оцінювання колективного захисту у районах розміщення населення, що підлягає евакуації; причини інвалідності серед шахтарів Сталінської області. Документи про вивчення засобів фізіологічного нормування праці і професійного відбору, підвищення стійкості організму гірників
шахт глибокого залягання, щодо питання фізіологічного нормування режиму
праці та відпочинку робітників та учнів ПТУ в період виробничої практики,
про мікроклімат шахт глибокого залягання, фізико-гігієнічну оцінку засобів
кондиціювання повітря у шахтах, про розробку та впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань гірників;
про впровадження нових заходів контролю повітряного середовища коксохімічних заводів області. Дисертація Н.К. Сподіна “Інвалідність робітників вугільної промисловості Донецької області”.
8. Російською мовою.
227.     1. Р-6146
2. Донецький державний університет, м. Донецьк Донецької області
3. 7 липня 1965 р. на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. О.М. Горького був створений Донецький державний університет.
Головне завдання університету – підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері математики, фізики, хімії, біології, економіки, історії, літератури
та мовознавства, а також споріднених наук (біохімії, біофізики та ін.) для народного господарства, науково-дослідних інститутів, вищих та середніх спеціальних закладів та середніх шкіл. За своєю структурою університет складався з канцелярії, навчальної і наукової частин, відділу кадрів, бухгалтерії,
адміністративно-господарської частини. В університеті в перші роки діяли 9
факультетів: математичний, фізичний, хімічний, біологічний, історичний, економічний, філологічний, загальнонауковий (вечірня та заочна форми навчання),
6 загальноуніверситетських кафедр: історії КПРС, політекономії, педагогіки та
психології, філософії, цивільної оборони, фізичного виховання. У 1973 р. було
відкрито підготовчий факультет для іноземних громадян. У 1975 р. на фізичному факультеті відкрито кафедру математичної фізики. При університеті діяла аспірантура за математичними, фізичними, хімічними, біологічними, філософськими, історичними та філологічним науками. Співробітники кафедр та
студенти університету проходили виробничу практику та здійснювали науководослідницьку роботу у наукових академічних закладах: Донецькому фізикотехнічному інституті, відділенні Інституту економіки АН УРСР, Ботанічному
саду та ін. Таким чином, університет та наукові заклади АН УРСР складали
єдиний науково-навчальний комплекс Донбасу. За період 1965–1976 рр. випускниками Донецького державного університету стали 9210 молодих спеціалістів. 11 вересня 2000 р. Указом Президента України університету присвоєно
статус національного.
4. 83 справи
5. 1966–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по Донецькому державному університету. Накази по спеціальному
конструкторсько-технологічному бюро “Турбулентність” про склад групи комплексного контролю в СКТБ, організацію виконання науково-дослідницьких робіт. Документи з питань організації науково-дослідних робіт (угоди, технічні
завдання, квартальні звіти, протоколи технічних завдань).
8. Російською мовою.
228.     1. Р-6193
2. Донецьке головне регіональне управління акціонерно-комерційного “Пром
інвестбанку” України, м. Донецьк Донецької області
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Реєстр розсекречених архівних фондів України
3. 5 травня 1932 р. у системі Народного комісаріату фінансів СРСР було створено
спеціалізований банк для фінансування капітального будівництва промисловості, транспорту та зв’язку – Промбанк СРСР. Точної дати створення Сталінської обласної контори Промбанку СРСР не встановлено. На підставі циркуляру Промбанку СРСР від 8 серпня 1941 р. та постанови евакуаційної Ради
Сталінської області, обласна контора Промбанку СРСР у серпні 1941 р. була
евакуйована в тил. Наказом правління Промбанку СРСР від 6 жовтня 1943 р.
№ 282 було поновлено діяльність Сталінської обласної контори Промбанку
СРСР та роботу міських і районних відділень та пунктів уповноважених банку.
У 1959 р. було здійснено реорганізацію системи банків довгострокових вкладів,
в рамках якої було ліквідовано сільгоспбанки та комунальні банки, а їх функції
з фінансування капітального будівництва передано Промбанку СРСР. Сталінська обласна контора Промбанку СРСР з 1959 р. стала називатися Сталінською
обласною конторою Промбудбанку СРСР, а з 1961 р. – Донецькою обласною
конторою Промбудбанку СРСР. До її складу входило 20 міських та районних
відділень, 2 пункти уповноважених та Донецьке міське управління. Обласна
контора Промбудбанку здійснювала фінансування та кредитування капітального будівництва, промислового, житлового, цивільного призначення, контролювала хід 2160 будівництв, діяльність 310 підрядних будівельно-монтажних та
геологорозвідувальних організацій, діяльність Міністерства вугільної промисловості УРСР щодо капітального будівництва, двох об’єднань “Укршахтобуд”
та “Укрголовхімтепломонтаж”, чотирьох будівельних комбінатів, 50 підрядних
трестів та домобудівельних комбінатів. Основним завданням діяльності банку
була реалізація комплексних заходів, спрямованих на посилення ролі кредиту та грошового обігу у вирішенні завдань інтенсифікації економіки та підвищення активності громадського виробництва. До складу Донецького обласного
управління Промбудбанку СРСР у 1988 р. входили 32 міських та районних відділення, 2 пункти уповноважених.
4. 19 справ
5. 1988–1995 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про результати перевірки забезпечення заборгованості по короткострокових позиках та ін. Звіти про залишки заборгованості. Відомості, адресовані
Донецькому обласному управлінню Держбанку. Відомості для Українського
республіканського банку за шифрами. Звіти за формами. Акти ревізії відділень
банку, грошової готівки у касах, банкнот та монет у резервних фондах, інших
цінностей. Акти ревізії грошової та купонної наявності у касах. Доповідні записки про несправність охоронної сигналізації під час перевірки. Акти ревізій
операційних кас.
8. Російською мовою.
229.     1. Р-6243
2. Прокуратура Донецької області, м. Донецьк Донецької області
3. Прокуратура Донецької області була утворена 20 вересня 1932 р. 3 червня
1938 р. Донецьку область було розділено на Сталінську та Ворошиловградську
області, відповідно розділено і прокуратуру. Станом на 1 червня 1941 р. в апараті прокуратури Сталінської області працювало 45 чол., на посадах міськ(рай)
прокурорів також 45 чол. Велика Вітчизняна війна потребувала перебудови
роботи органів прокуратури, особливо в прифронтових областях та районах.
В умовах війни необхідно було забезпечити неухильний правопорядок, найсуворіше дотримання законів воєнного часу. Діяльність прокуратури України не
припинялась під час окупації фашистами території республіки. Наказом Прокурора СРСР у серпні 1942 р. було створено оперативну групу Прокурора УРСР
на чолі з Р.А. Руденком, яка розпочала відновлення місцевих органів прокуратури одразу ж після визволення перших районів УРСР у грудні 1942 р. У цьому ж
році прокуратура Сталінської області розташовувалась у м. Ворошиловграді, а
в 1943 р. у м. Красному Лимані. Після визволення у вересні 1943 р. м. Сталіно,
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4.
5.
6.
7.

8.

прокуратура області поновила свою роботу у повному обсязі. У 1944 р. у штаті обласної прокуратури налічувалось 66 працівників. Через рік прокуратура
Сталінської області здійснювала загальне керівництво 51 міськ(рай)прокуратурами. 24 травня 1955 р. вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР про затвердження “Положення про прокурорський нагляд в СРСР”, в якому чітко визначено загальні завдання прокурорського нагляду, встановлено форми діяльності
та функції прокуратури. Починаючи з 1961 р., секретна частина, яка входила до
структури апарату прокуратури області, одержала назву “особової” частини.
1788 справ
1953–1982 рр.
2006–2007 рр.
Накази і директивні вказівки прокурора області з питань прокурорсько-слідчої
роботи. Протоколи міжвідомчих та оперативних нарад прокурора області та додатки до них. Річні статистичні звіти прокуратури області про роботу у спеціальних справах. Доповіді про роботу органів прокуратури області з нагляду за
справами спеціальної підсудності та додатки до них (доповіді, огляди, листування), про роботу прокурора області. Довідки й узагальнюючі матеріали про
роботу органів прокуратури області по загальному нагляду, про кількість зареєстрованих та розкритих злочинів на території області. Акти про результати
перевірки роботи прокуратури з розгляду скарг, з нагляду за пенітенціарними
установами на території області, про результати перевірки роботи прокуратури області Прокуратурою СРСР. Документи про роботу органів прокуратури
області по нагляду за справами неповнолітніх осіб (довідки, подання, листування), про роботу органів прокуратури області по слідству (доповіді, спецповідомлення, листування). Наглядові провадження у справах обвинувачуваних
громадян. Огляди прокурорсько-слідчої роботи.
Російською мовою.

230.     1. Р-6262
2. Донецьке обласне управління автомобільного транспорту, м. Донецьк Донецької області
3. Донецьке управління автомобільного транспорту створено 5 січня 1966 р. До
складу управління входили: будівельне управління, Вєтківський дослідний
завод, лабораторія НОП, два піонерських табори, дитячий комбінат, містечко
відпочинку “Чайка” та в оперативному підпорядкуванні знаходилась вузлова
контора експедиційних агентств з відділеннями у 12 містах області. Управління
обслуговувало 2060 підприємств і організацій. Завданнями управління були
організація і здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом та забезпечення безперебійного використання рухомого складу. У 1973 р. управління
було перейменоване у Донецьке обласне управління вантажного автомобільного транспорту “Донецьквантажавтотранс”. В 1974 р. управління автомобільного транспорту було реорганізоване в Донецьке обласне виробниче управління
вантажного автомобільного транспорту. З 1975 р. управління стало називатися
Донецьким обласним управлінням вантажного автомобільного транспорту. З 1
березня 1988 р. Донецьке обласне управління вантажного автомобільного транспорту було ліквідоване. Підвідомчі підприємства і організації управління були
передані у підпорядкування знову створеному Донецькому державному виробничому об’єднанню автомобільного транспорту (ДВО “Донецькавтотранс”).
4. 28 справ
5. 1964–1987 рр.
6. 2002 р.
7. Накази про: відпускні ціни на золото, платину, срібло і метали платинової групи; результати перевірок технічного стану рухомих авторемонтних майстерень;
підвищення мобілізаційної готовності автошколи військового типу; посилення
боротьби з розкраданнями на АТП та в організаціях управління; проведення занять із спецпідготовки з офіцерським складом запасу, що зарахований у штати
автоколони військового типу; недоліки в організації та утриманні автошколи
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військового типу; нагородження автошколи перехідним Червоним Прапором
військових округів за високі показники воєнно-мобілізаційної підготовки та
успішне виконання народно-господарчих планів; порядок присвоєння автоколонам військового типу звання “зразково-показова автоколона”; організацію
збирання і здавання лому дорогоцінних металів; вжиття заходів із викорінювання фактів необґрунтованого відволікання працівників від виробництва; покращення умов праці і відпочинку осіб, що працювали у зоні ліквідаціі наслідків
аварії на ЧАЕС.
8. Російською мовою.
231.     1. Р-6338
2. Донецький обласний військовий комісаріат, м. Донецьк Донецької області
3. Сталінський обласний військовий комісаріат був утворений у 1938 р. відповідно до Декрету “Про створення комісаріатів у військових справах”. У період
окупації території області німецько-фашистськими загарбниками діяльність
військкомату було припинено, а після визволення, у вересні 1943 р. – відновлено. У листопаді 1961 р. м. Сталіно було перейменовано у Донецьк, а обласний
військкомат у Донецький, який на той час перебував у підпорядкуванні штабу
Київського військового округу. Військовий комісаріат вирішував питання підготовки та призову населення на дійсну військову службу до Радянської Армії
та Військово-Морського Флоту. Обласний військовий комісаріат здійснював облік військовослужбовців запасу та їх планову перепідготовку, займався питаннями організації цивільної оборони та ін. Секретне діловодство ведеться від
часу відновлення діяльності обласного військкомату, тобто з 1943 р.
4. 71 справа
5. 1946–1972 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази Сталінського обласного військового комісаріату з основної діяльності.
Накази начальника Сталінського гарнізону. Рішення звуженого складу облвиконкому та міськвиконкому. Ліквідаційні акти про розформування військових
комісаріатів у районах області. Повідомлення про надзвичайні ситуації. Книга
обліку могил, кладовищ воїнів Збройних Сил СРСР та партизан, які загинули у
період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Сталінській області.
8. Російською мовою.
232.     1. Р-6367
2. Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут, м. Донецьк Донецької області
3. У серпні 1965 р. у м. Донецьку був створений проектно-конструкторський технологічний інститут, який займався розробкою та впровадженням прогресивних
технологій, комплексної механізації виробничих процесів, надавав методичну
та практичну допомогу з НОП на заводах “Головвуглемашу”. Інститут здійснював розробку комплексних технологічних рішень щодо технічного переозброєння та підвищення ефективності діючих виробництв, брав участь у розробці
техніко-економічних доповідей на перспективу, надавав технічну допомогу
підприємствам вугільної промисловості з питань вдосконалення виробництва.
На базі інституту існували лабораторії: ріжучого інструменту, зварювального
та ковальського виробництва, термообробки та нагріву, електрообладнання та
автоматики та ін. У 2003 р. було ліквідовано режимно-секретний відділ інституту (акт № 1 від 12 вересня 2003 р.). У 2009 р. ВАТ “Донецький проектноконструкторський технологічний інститут” припинив свою діяльність.
4. 39 справ
5. 1970, 1975–1992 рр.
6. 2010 р.
7. Наукові звіти за дослідними темами, комплексні проекти, методичні рекомендації з оцінки впливу концентрації основних виробництв вугільної промисловос-
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ті. Інструкція з проектування інженерно-технічних та організаційних рішень,
спрямованих на забезпечення стійкого функціонування підприємств вугільної
промисловості.
8. Російською мовою.
233.     1. Р-6730
2. Макіївський інженерно-будівельний інститут, м. Макіївка Донецької області
3. 26 грудня 1963 р. Макіївське вечірнє відділення Донецького політехнічного інституту було перетворено у Макіївський загальнотехнічний факультет. 1 лютого 1965 р. було утворено Макіївський філіал Донецького політехнічного інституту. До складу філіалу входило два факультети: вечірній та загальнотехнічний,
3 кафедри: загальнотехнічних дисциплін, загальноінженерних та спеціальних
дисциплін. 24 листопада 1971 р. на базі філіалу було створено Макіївський
інженерно-будівельний інститут (діяв з 1 січня 1972 р.). На початку 1971/72
навчального року в інституті налічувалось 4 факультети та 17 кафедр. Сюди
з Донецького політехнічного інституту були переведені кафедри: будівельних
конструкцій, технології та організації будівельного виробництва, архітектури
промислових та громадських споруд, будівельних матеріалів, технології металів та ін. У січні 1973 р. був створений архітектурно-технологічний факультет.
У лютому 1973 р. було започатковано підготовче відділення. У 1984 р. було
створено факультет підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів Міністерства важкого будівництва УРСР та відділ патентних досліджень і науковотехнічної інформації.
4. 26 справ
5. 1973–1983 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по інституту. Протоколи засідань та рішення навчальної ради інституту
та документи до них (плани заходів по удосконаленню ідейно-виховної роботи та ін.), документи з науково-дослідних робіт (робочі плани, звіти, анотації,
технічні завдання, висновки, листування), робочі плани НДР, документація по
заявкам на винаходи (рішення державної науково-технічної експертизи, описи
винаходів, висновки).
8. Російською мовою.
234.     1. П-326
2. Донецький обком партії, м. Донецьк Донецької області
3. Донецький обком КП(б)У існував з 1932 р. до 1938 р. і включав територіально також і майбутню Ворошиловградську область. 3 червня 1938 р., згідно з
Указом Президії Верховної Ради СРСР, Донецьку область було розділено на
Сталінську та Ворошиловградську області. До компетенції Сталінського обласного комітету КП(б)У входило загальне керування діяльністю міськкомів та
райкомів партії, забезпечення виконання партійних директив. У жовтні 1941 р.
у зв’язку з наступом німецько-фашистських військ, Сталінський обком КП(б)У
був евакуйований у м. Ворошиловград, де перебував до липня 1942 р. Під час
перебування у Ворошиловграді обком КП(б)У керував підпільними організаціями, які діяли у тилу ворога та партизанськими загонами, які перебували на
території Сталінської області. Напередодні липня 1942 р., коли Ворошиловград
був зайнятий німецько-фашистськими військами, Сталінський обком КП(б)У
був евакуйований углиб країни. Для керівництва підпільними організаціями
було залишено підпільний обком КП(б)У. У лютому 1943 р., після звільнення
східних районів Сталінської області, обком КП(б)У поновив свою діяльність
і керував відновленням інфраструктури цих прифронтових районів. Після повного вигнання окупантів Сталінський обком КП(б)У поновив свою діяльність
на всій території області. У жовтні 1952 р. на XIX партійному з’їзді було ухвалено перейменувати ВКП(б) у КПРС. Згідно з цим рішенням з жовтня 1952 р.
КП(б)У набула назву КПУ, відповідно з 19 жовтня 1952 р. обком став називатися
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Сталінським обкомом КПУ. 9 листопада 1961 р. м. Сталіно було перейменовано
у м. Донецьк, а Сталінську область – у Донецьку. З цього часу обком став називатися – Донецький обком КПУ. Листопадовий (1964 р.) Пленум ЦК КПРС
визнав за необхідне повернутися до побудови партійних організацій та їх керівних органів за територіально-виробничою ознакою. 7 грудня 1964 р. 14-та
обласна партійна конференція обрала єдиний обласний комітет партії, який з
грудня 1964 р. став називатися Донецьким обкомом КПУ. У 1991 р. в рамках дій
по департизації партійні органи були ліквідовані.
4. 186 справ
5. 1963–1990 рр.
6. 2001, 2010 рр.
7. Постанови бюро Донецького промислового обкому КПУ: про якість продукції,
яка випускається за замовленнями Держплану СРСР підприємствами області;
про хід виконання замовлень Держплану на підприємствах області. Постанови
бюро Донецького обкому КПУ: про підсумки виконання замовлень Держплану;
про будівництво корпусу № 8 Новокраматорського машзаводу у м. Краматорську, Ждановського заводу важкого машинобудування. Постанова секретаріату
Донецького обкому КПУ “Про передачу функцій міських та районних партійних комітетів виконкомам міських та районних Рад народних депутатів”.
8. Російською мовою.
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державний архів
житомирської області

235.     1. Р-280
2. Виконком Житомирської міської Ради народних депутатів, м. Житомир
3. Житомирська міська Рада народних депутатів вперше обрана в 1919 р. на міському з’їзді Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів і мала
назву виконавчий комітет Житомирської міської Ради робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів (постанова ВУЦВК від 20 квітня 1921 р.). Згідно Конституції УРСР, прийнятої Надзвичайним XIV Всеукраїнським з’їздом
Рад 30 січня 1937 р., в 1939 р. на сесії Житомирської міської Ради депутатів
трудящих виконком перейменовано у виконавчий комітет Житомирської міської Ради депутатів трудящих. Міськвиконком як виконавчо-розпорядчий орган
міської Ради депутатів трудящих є органом державної влади на території міста.
Основні функції: повсякденне керівництво та контроль за веденням господарського та культурного будівництва, втілення в життя постанов та розпоряджень
вищих органів влади, формування місцевого бюджету. Згідно Конституції СРСР
(1977 р.) Ради депутатів трудящих перейменовано в Ради народних депутатів.
Під час тимчасової окупації області гітлерівськими військами міськвиконком
припиняв свою діяльність і поновив її у січні 1944 р.
4. 36 справ
5. 1944, 1948–1974, 1976–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення міськвиконкому з питань: будівництва шляхопроводу
через залізничні колії на ст. Житомир; реалізації інженерно-технічних заходів
МППО; виконання робіт з виявлення та знищення вибухонебезпечних техніки
та пристроїв; виділення складського приміщення видавництву газети “Радянська Житомирщина”; проектування бомбосховищ у підвалах будинків; вжиття заходів щодо боротьби з туляремією серед населення та попередження захворювань на висипний тиф, ліквідації епідемій скарлатини та поліомієліту;
затвердження чисельності сторожової охорони у м. Житомирі; підготовки до
проведення 4-ї державної позики становлення та розвитку народного господарства СРСР; виділення приміщення для військово-навчального центру обкому
ДТСАРМ; затвердження народногосподарських планів та плану вироблення
і розподілення електроенергії по м. Житомиру; створення виборчих дільниць
по виборах до Житомирської міської Ради депутатів трудящих та затвердження
складу окружних виборчих комісій. Листування з Житомирським облвиконкомом та облрадою, обкомом та міськкомом КПУ про: наявність працюючих
військовозобов’язаних; структуру і стан мобілізаційної підготовки та цивільної
оборони; створення міської надзвичайної комісії з ліквідації наслідків аварій,
катастроф та стихійного лиха; створення експертної комісії з перевіряння наявності секретних документів; підготовку і проведення приписки юнаків до призовного пункту міськвійськкомату; акти перевірки та обстеження використання
земель Житомирського аеропорту; маршрути евакуації населення міста різними видами транспорту у надзвичайних випадках тощо.
8. Російською, українською мовами.
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236.     1. Р-426
2. Державний архів Житомирської області, м. Житомир
3. На підставі декрету РНК УСРР від 24 квітня 1920 р. при Волинському губвиконкомі було створено Особливу губернську архівну комісію (ОГАК), яка підпорядковувалась губернському відділу народної освіти. До обов’язків ОГАК входило
виявлення та відбір документів, що становили наукову, історичну і практичну
цінність. Наказом Волинського губернського виконавчого комітету по народній
освіті № 132 від 12 червня 1922 р. ОГАК було ліквідовано. Тоді ж замість неї у
м. Житомирі створено губернське архівне управління (губарх). Саме ця дата на
сьогодні вважається офіційною щодо створення Державного архіву Житомирської області. З 1 серпня 1925 р., у зв’язку з переходом на триступеневу систему
адміністративного управління, Волинський губарх було ліквідовано, а замість
нього створено Волинське округове архівне управління (окрарх). Округовий архів продовжував роботу свого попередника щодо концентрації архівних документів, забезпечення їх зберігання та впорядкування. Відповідно до циркуляру
ЦАУ УРСР № 2/87 від 29 серпня 1930 р. в Україні відбулась чергова реорганізація територіально-адміністративного поділу, унаслідок якої ліквідовано округи. У зв’язку з цим Волинське округове архівне управління 31 жовтня 1930 р.
було перейменовано на Житомирське місцеве архівне управління. Постановою
ВУЦВК від 9 лютого 1932 р. на території України було створено області. У
зв’язку з цим на підставі циркуляру ЦАУ УРСР від 23 лютого 1932 р. № 03/66,
наказом № 10 по Житомирському місцевому архівному управлінню від 2 березня 1932 р. встановлено вважати Житомирське місцеве архівне управління з 1
березня 1932 р. реорганізованим в Житомирський державний історичний архів
з підпорядкуванням Київському обласному архівному управлінню. 22 вересня
1937 р. було створено Житомирську область, а у жовтні того ж року – обласне архівне управління, до складу якого увійшли два історичних, чотири міських та 30
районних архівів, розташовані на території області. 2 червня 1938 р. Житомирський історичний архів перейменовано в обласний державний історичний архів. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 квітня 1938 р. архівні органи
перейшли у відання Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. На підставі
наказу НКВС СРСР від 29 березня 1939 р. № 19 всі архівні органи і установи,
які знаходились на території області, перейшли в підпорядкування Управлінню
НКВС у Житомирській області. У грудні 1940 р. обласний історичний архів
перейменовано на обласний державний архів. На виконання постанови Ради
Міністрів СРСР від 13 серпня 1958 р., постановою Ради Міністрів УРСР від
4 жовтня 1958 р. № 1418 затверджено мережу центральних, обласних, міських
і районних державних архівів УРСР згідно з додатком. Відповідно до даного
додатку головний архів області має назву Житомирський обласний державний
архів. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1960 р. та у
відповідності з рішенням Житомирського обкому КПУ і облвиконкому від 29
квітня 1960 р. № 12-с, наказом начальника УМВС від 29 червня 1960 р. № 125
архівний відділ вилучено із відання Міністерства внутрішніх справ і передано в підпорядкування виконкому обласної ради депутатів трудящих на правах
його самостійного відділу. Постановою Ради Міністрів УРСР від 17 квітня
1963 р. № 459 затверджено мережу центральних, обласних, міських і районних державних архівів УРСР згідно з додатком. На виконання постанови Ради
Міністрів УРСР від 6 червня 1980 р. № 383 і згідно з рішенням виконавчого
комітету Житомирської обласної Ради народних депутатів від 8 липня 1980 р.
№ 303 архівному відділу облвиконкому було дано доручення розробити, узгодити з Головархівом УРСР і подати на затвердження виконкому обласної Ради
народних депутатів проект Положення про Державний архів Житомирської області. Рішенням виконавчого комітету Житомирської обласної Ради народних
депутатів від 3 грудня 1982 р. № 483 зазначене Положення було затверджено.
Станом на 2012 р. Державний архів області є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний
голові обласної держадміністрації та Укрдержархіву. Основними завданнями
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Державного архіву Житомирської області є: реалізація державної політики у
сфері архівної справи і діловодства; здійснення управління архівною справою
і діловодством на території області; координація діяльності органів державної
влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду архівних
документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання
цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться; проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства
та археографії; здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства в області, забезпечення додержання законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи.
4. 235 справ
5. 1944, 1947–2006 рр.
6. 2004, 2008 рр.
7. Накази по держархіву області про: порушення в зберіганні секретних документів та їх викорінення; надання допуску до документів, що містять державну
таємницю; організацію робіт щодо приведення секретних відомостей колишнього СРСР у відповідність до вимог законодавства України; організацію робіт
з технічного захисту інформації. Листування з Держкомархівом України, Житомирською облдержадміністрацією, УСБУ та УМВС в Житомирській області,
Держкомсекретів України, держархівами областей з питань: приймання документів на зберігання; отримання ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею; надання допуску до документів, що містять державну
таємницю. Акти: приймання-передавання секретного діловодства, щорічної
інвентаризації та перевірки таємних документів, на виділення документів до
знищення. Планово-звітна документація. Звіти про стан охорони державної таємниці. Списки спецфондів. Книга надходжень секретних матеріалів. Списки
осіб, допущених до роботи з секретними документами. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК.
8. Російською, українською мовами.
237.     1. Р-1150
2. Житомирська обласна державна адміністрація, м. Житомир
3. Житомирська область утворена 22 вересня 1937 р. (Постанова ЦВК СРСР від
22 вересня 1937 р.). Для проведення всієї організаційної роботи в області до обрання обласної Ради депутатів трудящих було створено організаційний комітет
ЦВК УРСР (Постанова ЦВК УРСР від 1 листопада 1937 р.). З 1938 р. оргкомітет перебував у підпорядкуванні Президії Верховної Ради УРСР. 24 грудня
1939 р. відбулися перші вибори депутатів до обласної Ради. На першій сесії
обласної Ради депутатів трудящих, яка відбулася 9–10 січня 1940 р., було обрано її виконавчий комітет. Комітет здійснював загальне керівництво державним,
господарським і соціально-культурним будівництвом на території області, забезпечував виконання рішень обласної Ради депутатів трудящих та контролював їх втілення в життя. Він же проводив оргроботу по скликанню сесій Ради і
забезпечував їх підготовку, координував роботу постійних комісій, сприяв депутатам у здійсненні їх повноважень. Облвиконком розробляв та виносив на
розгляд обласної Ради поточні та перспективні плани економічного і соціального розвитку області, бюджету області, організовував виконання рішень Ради
та органів державної влади і управління вищого рівня, наказів виборців. На
час тимчасової окупації області гітлерівцями виконком припиняв свою діяльність і поновив її у січні 1944 р. Згідно з Конституцєю СРСР (1977 р.) всі Ради
депутатів трудящих були перейменовані в Ради народних депутатів. Відповідно до Закону України “Про Представника Президента України” від 5 березня
1992 р. та Указу Президента України “Про Положення про місцеву державну
адміністрацію” розпорядженням Представника Президента України в Житомирській області від 23 квітня 1992 р. №22 та рішенням Житомирської обласної Ради народних депутатів на дванадцятій сесії двадцять першого скликання
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від 26 червня 1992 р. було припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів. 8 серпня 1995 р. на п’ятій сесії двадцять другого скликання
Житомирської обласної Ради народних депутатів згідно з Указом Президента
України “Про обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні
у містах Києві та Севастополі державні адміністрації ” від 24 липня 1995 р.
№ 640 було ліквідовано виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів
і секретаріат Ради та облвиконкому. Повноваження облвиконкому були передані обласній державній адміністрації.
4. 340 справ
5. 1944–1995 рр.
6. 2004, 2006 рр.
7. Постанови та розпорядження РНК УРСР з питань: вивезення хліба на Далекий
Схід та в Забайкалля; мобілізації робочої сили для підприємств чорної металургії; виділення шкіряного взуття для дитячих будинків; забезпечення відбудови
аеровокзалів та службових приміщень аеропортів УРСР; встановлення прав
військовим округам на землекористування. Постанови Президії Верховної
Ради СРСР та Президії Верховної Ради УРСР. Постанови та розпорядження
Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР та ЦК КПУ про: вжиття заходів
щодо поліпшення організації торгівлі; порядок витрачання коштів у зв’язку з
візитами іноземних делегацій; кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по
УРСР; поставки продовольчої продукції та хлібозаготівлі; розподілення ринкового фонду продовольчих та промислових товарів; нагородження орденами та
медалями СРСР; хід підготовки та проведення посівних кампаній; поліпшення
житлових умов офіцерів Радянської Армії та ВМС; забезпечення матеріалами
будівництва аеродромів на території УРСР; працевлаштування репатрійованих
громадян; утворення республіканських служб МППО; підготовку до розміщення державної позики розвитку народного господарства СРСР; зміцнення виробничої бази у виправно-трудових колоніях МВС УРСР; відведення земель
для потреб Міністерства оборони СРСР; підсумки виконання плану розвитку
народного господарства УРСР; затвердження переліку населених пунктів з
підвищеною радіоактивністю; заходи з поліпшення діяльності органів міліції. Постанови, розпорядження Житомирського обкому КПУ та облвиконкому,
рішення звуженого складу облвиконкому про: державні плани заготівель і закупівля хліба по Житомирській області; відселення громадян, які проживають
в аварійних будинках та підвалах; плани поставок сільськогосподарської продукції до загальносоюзного фонду; заходи з поліпшення охорони праці і дотримання техніки безпеки на підприємствах області; посилення заходів боротьби
з сибірською язвою. Листування з організаціями вищого рівня з питань: мобілізаційної роботи та цивільної оборони; відведення земель спецпризначення;
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; обліку та працевлаштування репатрійованих громадян; проведення протиепідемічних заходів в області; будівництва
мереж електропостачання у районах області. Номенклатури секретних справ.
Плани виробітку військової та цивільної продукції промисловістю області. Народногосподарські плани. Епідеміологічний огляд по Житомирській області.
Книги обліку громадян, які були вислані за межі УРСР згідно зі спеціальним
указом Президії Верховної Ради СРСР. Книги реєстрації репатрійованих громадян. Статистичний та економічний огляди Житомирської області. Директивні
вказівки щодо обліку та бронювання військовозобов’язаних.
8. Російською, українською мовами.
238.     1. Р-1577
2. Фінансове управління Житомирської обласної державної адміністрації,
м. Житомир
3. Засновано в 1937 р. при створенні Житомирської області як обласний фінансовий відділ, підвідомчий Міністерству фінансів УРСР. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18 березня 1985 р. № 25 обласний фінансовий
відділ було перейменовано в обласне фінансове управління. Основними завдан-
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нями управління є забезпечення реалізації фінансової, бюджетної та податкової
політики на території області. У 1992 р. згідно з розпорядженням Представника
Президента України в Житомирській області від 22 травня 1992 р. № 82 обласне фінансове управління як окремий підрозділ введено до складу обласної державної адміністрації і перейменовано у фінансове управління Житомирської
обласної державної адміністрації.
4. 129 справ
5. 1939–1941, 1944–1993 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Накази начальника обласного фінансового управління про: призначення комісії
з перевірки наявності та знищення секретних документів; посилення режиму
секретності; мобілізаційну підготовку та організацію цивільної оборони в підпорядкованих установах. Листування з Міністерством фінансів УРСР, штабами
МППО м. Житомира та області, районними та міськими фінвідділами щодо планування мобілізаційних та оборонних заходів. Звіти про використання бюджетних коштів, виділених на фінансування заходів цивільної оборони, утримання
складів мобрезерву, підрозділів ДПС та шляхового нагляду, спецприймальникарозподільника, дитячого приймальника-розподільника, інспекції у справах неповнолітніх. Номенклатури таємних справ управління. Штатні розписи. Кошториси на утримання бази спецмедпостачання та складів довготермінового
зберігання, медвитверезників та пояснювальні записки до них.
8. Російською, українською мовами.
239.     1. Р-2471
2. Житомирський обласний суд , м. Житомир
3. У жовтні 1937 р., згідно з Законом УРСР “Про створення областей” від 20 травня 1932 р., було започатковано Житомирський обласний суд. До його основних
функцій входило: розгляд кримінальних і цивільних справ по першій інстанції
та в касаційному порядку; контроль за організацією роботи народних судів; проведення судових ревізій та контроль за роботою судових виконавців. У 1939 р.
відповідно до союзного “Положення про Управління народних комісаріатів юстиції союзних республік при крайових та обласних Радах депутатів трудящих”,
затвердженого 16 грудня 1938 р., було створене Управління Міністерства юстиції УРСР в Житомирській області, яке здійснювало контроль за організацією
роботи в народних судах. З 1 жовтня 1956 р., відповідно до Указу Верховної
Ради УРСР “Про розширення прав обласних судів і ліквідацію Управлінь Міністерства юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих” від 30 серпня
1956 р., Управління Міністерства юстиції УРСР в Житомирській області було
ліквідоване, а його функції знову передано Житомирському обласному суду. Таким чином, до повноважень Житомирського обласного суду було віднесено розгляд судових справ по першій та другій інстанціях, у порядку судового нагляду
та здійснення контролю за роботою народних судів і нотаріальних контор.
4. 119 справ
5. 1948–1989 рр.
6. 2007–2009 рр.
7. Листування з: Міністерством юстиції УРСР, Верховним Судом УРСР, прокуратурою області, Житомирським облвиконкомом, обкомом КПУ. Узагальнення
судової практики з розгляду: матеріалів стосовно умовно-дострокового звільнення; кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми; справ про
антирадянську агітацію та пропаганду; справ про порушення правил охорони
праці; справ про умисне вбивство; карних справ у касаційному порядку. Аналізи практики роботи народних судів у справах боротьби з пияцтвом, алкоголізмом та самогоноварінням, крадіжками державного та громадського майна.
Звіти про роботу облсуду щодо реабілітації репресованих осіб. Акти про: перевірку наявності та знищення секретних документів; приймання-передавання
секретного діловодства.
8. Російською, українською мовами.
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240.     1. Р-2620
2. Житомирське обласне управління зв’язку, м. Житомир
3. Засноване у 1937 р. Здійснювало загальне керівництво та контроль за виконанням на території Житомирської області підприємствами та районними
конторами зв’язку пересилання посилок, письмової кореспонденції, грошових
переказів, газет та журналів, а також надання телефонно-телеграфних послуг
населенню, установам та організаціям тощо.
4. 13 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника Житомирського обласного управління зв’язку про: забезпечення безпереревної роботи засобів зв’язку у святкові та передсвяткові дні; результати обстеження ведення секретної та мобілізаційної
роботи; проведення інвентаризації майна та обладнання МППО; наслідки перевірок роботи райапаратів спецзв’язку; дисциплінарні стягнення. Листування з
Головним управлінням спецзв’язку СРСР та республіканським відділенням
спецзв’язку УРСР про: своєчасне доставляння поштових відправлень;
посилення протиповітряного та
протихімічного захисту об’єктів та підприємств зв’язку; кадрові питання. Акт про збитки, заподіяні німецькофашистськими загарбниками облуправлінню зв’язку під час окупації. Акт
передачі поштового майна. Перелік заходів щодо поліпшення мобілізаційнооборонної роботи у підпорядкованих підприємствах зв’язку; штатні розписи.
Посадова інструкція інспектора з кадрів та секретного діловодства.
Кваліфікаційні характеристики на працівників спецзв’язку.
8. Російською мовою.
241. 1. Р-2713
2. Житомирське обласне управління статистики, м. Житомир
3. Уперше місцевий орган статистики згадувався у газеті “Жизнь Волыни” у
1910 р. і мав назву Центральний статкомітет. У 1917 р. було створене статистичне бюро, яке займалося роботою з підготовки та переліку даних перепису населення, сільськогосподарського та поземельного переписів. Зміцненню
установ статистики і розширенню їх прав сприяло створення в липні 1923 р.
при РНК СРСР ЦСУ СРСР на правах народного комісаріату. 25 травня 1930 р.,
згідно з спільною постановою ЦВК і РНК СРСР, ЦСУ СРСР було об’єднано з
Держпланом СРСР шляхом реорганізації його в сектор народногосподарського
обліку Держплану СРСР. У грудні 1931 р. сектор було перетворено в Центральне управління народногосподарського обліку при Держплані СРСР. У 1941 р.
зазначене управління було перетворено в ЦСУ Держплану СРСР. Згідно з постановою РНК СРСР від 15 грудня 1943 р. № 1377 про республіканські, крайові і обласні органи Держплану СРСР і ЦСУ, органи статистики об’єднано
з апаратом Уповноваженого Держплану при РНК СРСР у Житомирській області. У 1948 р. ЦСУ виокремлено зі складу Держплану СРСР і перейменовано в обласні, міські, районні центральні статистичні управління при Раді
Міністрів СРСР. Їх головним завданням були збирання відомостей і розробка
форм звітності, проведення статистичних обстежень, розробка даних переписів. Згідно з наказом Держкомстатистики УРСР від 18 вересня 1987 р. № 13 з
жовтня 1987 р. на базі статистичного управління Житомирської області та його
госпрозрахункового об’єднання з інформаційно-обчислювального обслуговування ”Житомироблмашінформ” було створено Житомирське обласне управління статистики, яке безпосередньо підпорядковувалось Державному комітету
УРСР по статистиці.
4. 91 справа
5. 1944–1965, 1970–2003 рр.
6. 2007 р.
7. Розпорядження та постанови РНК СРСР про: облік міського непрацюючого населення; квартальну звітність; посадові оклади працівників місцевих органів
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ЦСУ Держплану СРСР. Накази ЦСУ СРСР про: порядок випуску та розповсюдження статистичних збірників; усунення порушень дотримання державної таємниці в установах; проведення розрахунку чисельності населення і балансу трудових ресурсів; облік техніки в народному господарстві; посилення
роботи щодо перевіряння достовірності статзвітів. Накази по Житомирському
обласному управлінню статистики з питань: перевірки наявності секретних
документів, надання допуску до державної таємниці; мобілізаційної роботи
та цивільної оборони; створення експертної комісії. Листування з ЦСУ СРСР,
Уповноваженим Держплану СРСР про : облік трофейного майна, перепис населення, розрахунок балансу трудових ресурсів, житловий фонд. Акти на знищення та на розсекречування документів. Статистична звітність.
8. Російською, українською мовами.
242.     1. Р-2959
2. Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, м. Житомир
3. У вересні 1937 р. створено обласний відділ охорони здоров’я виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих. У 1941 р. у зв’язку з тимчасовою
окупацією області вермахтом відділ був евакуйований в тилові райони, з січня
1944 р. поновив свої функції в попередній структурі обласних виконавчих органів разом з іншими органами Радянської влади. У 1963 р., згідно з указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. та відповідно до рішення
сесії облвиконкому від 16 січня 1963 р. у зв’язку з розділенням адміністративної структури в республіці на промислову та сільську, відділ було підпорядковано обласній (промисловій) Раді депутатів трудящих. Згідно з розпорядженням
Представника Президента України в області від 30 квітня 1992 р. № 42 відділ
перейменовано на управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації. Рішенням обласної Ради народних депутатів від 25 серпня 1994 р. № 3 управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної
адміністрації перейменовано на управління охорони здоров’я Житомирської
обласної Ради народних депутатів. Розпорядженням голови ОДА від 9 серпня
1995 р. № 1 управління охорони здоров’я Житомирської обласної Ради народних
депутатів перейменовано на управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.
Основними завданнями управління є: реалізація державної та регіональної політики у галузі охорони здоров’я; здійснення загального керівництва підприємствами, установами та організаціями галузі охорони здоров’я, що належать до
сфери управління облдержадміністрації, організація їх належного матеріальнофінансового забезпечення; прогнозування розвитку мережі закладів галузі для
забезпечення населення медико-санітарною допомогою; координація діяльності лікувально-профілактичних закладів; здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації; організація медикосанітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи,
закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи; забезпечення
дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів,
критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища, санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів профдіяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів
медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.
4. 173 справи
5. 1947–1982, 1984–1996 рр.
6. 2006 р.
7. Накази та розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охорони здоров’я з питань розробки плану формування тилових госпіталів, закладання санітарно-господарського майна до мобрезерву. Накази обласної станції переливання крові з мобілізаційних питань. Звіти та листування
з питань радіаційного нагляду. Номенклатури справ управління, акти про: виділення до знищення секретних документів; перевірки наявності документів;
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кошториси на утримання складів мобрезерву та звіти про їх виконання.
8. Російською, українською мовами.
243.     1. Р-3358
2. Прокуратура Житомирської області, м. Житомир
3. Створена 22 вересня 1937 р. Під час тимчасової окупації області німецькофашистськими загарбниками документи прокуратури були знищені. Обласна
прокуратура поновила свою діяльність у січні 1944 р. Підпорядковується Генеральній прокуратурі України. На даний час прокуратура складається із 30 міськ
райпрокуратур, Житомирської природоохоронної прокуратури, Коростенської
транспортної прокуратури, Житомирської прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та таких
підрозділів в апараті. Крім того, до штату прокуратури області входять старші
помічники прокурора області, які здійснюють нагляд за додержанням законів
про адмінправопорушення, з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи громадян, з
питань: захисту прав і свобод неповнолітніх; нагляду за додержанням природоохоронного законодавства; правового забезпечення; статистики; нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті; захисту інтересів громадян
та держави; з міжнародно-правових доручень, а також прес-секретар прокуратури області. Діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку.
4. 284 справи
5. 1944–2001 рр.
6. 2006 р.
7. Листування з Генеральною прокуратурою СРСР, Прокуратурою УРСР з питань:
боротьби зі злочинністю та прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність; контролю виконання
судових рішень у карних справах; дізнання та досудового слідства. Матеріали
перевірок роботи районних прокуратур. Статистичні звіти про роботу прокуратури області. Акти приймання-передавання секретного діловодства. Аналітичні, узагальнюючі матеріали з усіх питань прокурорсько-слідчої роботи. Річні
та квартальні звіти з нагляду за слідством в органах держбезпеки, про роботу з
кадрами та з бронювання військовозобов’язаних.
8. Російською, українською мовами.
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державний архів
закарпатської області

244.    1. Р-168
2.Закарпатський обласний відділ охорони здоров’я УРСР, м. Ужгород
3. Обласний відділ охорони здоров’я розпочав свою діяльність у 1945 р. Діяв як
відділ Народної ради (фактично – Уряду) Закарпатської України. Після приєднання Закарпаття до УРСР відділ став підпорядковуватися Міністерству
охорони здоров’я УРСР як відділ Закарпатського облвиконкому. Відділ здійснював загальне керівництво медичними установами області, їх створенням
і розміщенням, направленням спеціалістів на робочі місця, розробляв плани
фінансування всіх медичних установ області тощо. Завданнями спецчастини
відділу були: ведення секретного діловодства, облік і звітність по спецроботі
медслужби МППО, планування роботи медслужби МППО, зберігання таємних
документів.
4. 24 справи
5. 1961–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та вказівки МОЗ УРСР. Довідки, звіти про стан довкілля, про якість
харчових продуктів та ін.
8. Російською мовою.
245.    1. Р-844
2. Закарпатська обласна спілка споживчих товариств, м. Ужгород
3. Закарпатську обласну спілку споживчих товариств (облспоживспілку) створено
у квітні 1946 р. згідно з рішенням першого обласного з’їзду уповноважених
пайовиків колишнього крайового кооперативного союзу. На цьому ж з’їзді було
прийнято статут, за яким діяла спілка. Облспоживспілка була організаційним
і господарським центром споживчої кооперації Закарпатської області. До її
складу входило 11 районних спілок споживчих товариств, 94 сільські споживчі
товариства і 1 міське. Вищим органом облспоживспілки був з’їзд уповноважених пайовиків, який скликався один раз в чотири роки. Виконавчим органом
було правління на чолі з головою правління та ще шістьма членами. Правління
керувало поточними справами райспоживспілок, несло відповідальність за всю
роботу споживспілки, розпоряджалося її коштами, нерухомим майном і товарноматеріальними цінностями.
4. 29 справ
5. 1969–1984 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення, постанови, розпорядження правління облспоживспілки. Плани поставки картоплі та плодоовочів Головному управлінню торгівлі СРСР. Документи (інформація, листування) з питань виконання постанов, розпоряджень
партійних і радянських органів з основної діяльності облспоживспілки. Документи з питань прикордонної торгівлі, міжнародної торгівлі Закарпатської
облспоживспілки.
8. Російською мовою.
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246.    1. Р-294
2. Головне управління статистики в Закарпатській області, м. Ужгород
3. Статистичне управління Закарпатської області створено 27 листопада 1945 р. До
кінця 1947 р. підпорядковувалося Центральному Статистичному Управлінню
(ЦСУ) Держплану СРСР, а з 1948 р. – ЦСУ при Раді Міністрів СРСР. Статуправлінню підпорядковувалися інспектури державної статистики. Статуправління
здійснювало централізацію і систематизацію обліку і статистики у галузях народного господарства і культури області, систематично обліковувало виконання
державних планів, розробляло і аналізувало дані, що характеризували стан народного господарства і культури Закарпатської області.
4. 173 справи
5. 1946–1996 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та вказівки Закарпатського обласного управління статистики. Зведені річні статзвіти промислових підприємств області. Зведені річні та місячні
статзвіти з праці та заробітної плати. Зведені статзвіти з науки і техніки промислових підприємств області. Зведені статзвіти з капітального будівництва
промислових підприємств на території області. Зведені статзвіти про динаміку
соціальних процесів в Закарпатській області. Статзвіти з технічного прогресу
та стану довкілля. Звіти з питань матеріально-технічного постачання, фінансів
та ціноутворення.
8. Російською мовою.
247.    1. Р-233
2. Головне фінансове управління Закарпатської облдержадміністрації, м. Уж
город
3. Після звільнення Закарпаття у жовтні 1944 р. Червоною Армією повноважним
державним органом влади на його території стала Народна рада Закарпатської
України, при якій був створений так званий фінансовий ресорт, тобто фінансовий відділ. 14 січня 1948 р. на першій сесії Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих були створені структурні підрозділи (відділи) обласної Ради,
серед яких і обласний фінансовий відділ, а при райвиконкомах – районні фінансові відділи. Фінвідділ здійснював розробку проектів щорічних обласного,
районних і міських бюджетів, здійснював контроль за їх виконанням, стежив за
дотриманням фінансової дисципліни в установах і організаціях Закарпаття.
4. 92 справи
5. 1965–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Інструкції, накази і вказівки Міністерства фінансів СРСР, Міністерства фінансів УРСР. Листування з основних питань діяльності фінансових органів. Річні
плани фінансування штабу цивільної оборони. Акти ревізій і перевірок, проведених Міністерством фінансів УРСР, Закарпатським обласним фінансовим
управлінням.
8. Російською мовою.
248.    1. Р-132
2. Мукачівський райвиконком, м. Мукачеве Закарпатської області
3. 22 січня 1946 р. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ про створення Закарпатської області у складі УРСР і запровадження на її території радянського
законодавства. Згідно Указу, народні комітети Закарпатської України, які діяли
з жовтня 1944 р. як органи виконавчої влади, були перейменовані на виконавчі
округові комітети. У лютому 1946 р. народний комітет Мукачівського округу
став називатися виконавчим комітетом. Після проведення 21 грудня 1947 р.
місцевих виборів 9 січня 1948 р. відбулася перша сесія Мукачівської округової
Ради депутатів трудящих першого скликання, яка зі свого складу обрала виконавчий комітет. Він здійснював загальне керівництво політичним, господарським
і культурним будівництвом на теренах Мукачівської округи, формував місцевий

130

Державний архів Закарпатської області
бюджет, визначав діяльність підпорядкованих округовій Раді органів управління.
У 1953 р. округовий комітет було перейменовано в районний. Відділи райвиконкому виконували такі функції: загальний – займався організаційно-масовою
роботою; охорони здоров’я – організацією спеціального (профільного) лікування
трудящих, санітарної просвіти, дотриманням вимог сангігієни на підприємствах,
у торговельній мережі, боровся зі спалахами інфекційних захворювань; народної
освіти – керував школами та дитсадками; фінансовий – займався організацією
роботи з формування і виконання державного та місцевого бюджетів і т. д.
4. 28 справ
5. 1961–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Мукачівської районної Ради депутатів
трудящих з питань релігійних культів, з питань відведення земельних ділянок.
Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з
основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.).
8. Російською мовою.
249.    1. Р-135
2. Хустський райвиконком, м. Хуст Закарпатської області
3. 28 жовтня 1944 р., у день остаточного звільнення Закарпаття від німецьких військ,
у м. Хусті було створено округовий народний комітет – місцевий орган виконавчої та законодавчої влади. Він складався з відділів: земельного, фінансового,
торговельного, промислового, а також зі шкільного інспекторату та секретаріату.
Народні комітети у Хусті та інших містах Закарпаття створювали народні дружини для охорони важливих об’єктів та народного майна; розподіляли земельні
угіддя; мобілізовували населення на будівництво мостів, шосейних доріг та залізниць; забезпечували населення продуктами харчування та ін. 22 січня 1946 р.,
із впровадженням на Закарпатті радянського законодавства, округовий народний
комітет було реорганізовано у Хустський округовий виконавчий комітет. Виконком здійснював загальне керівництво політичним, господарським і культурним
будівництвом на теренах Хустської округи, формував місцевий бюджет, забезпечував охорону державного і громадського порядку, контролював виконання
законів і забезпечення прав громадян. Після проведення 21 грудня 1947 р.
місцевих виборів на першій сесії округової Ради депутатів трудящих першого
скликання 13 січня 1948 р. було обрано виконавчий комітет. З 1953 р. виконком
мав назву – виконавчий комітет Хустської районної Ради депутатів трудящих, а
з 1977 р. – виконавчий комітет Хустської районної Ради народних депутатів.
4. 111 справ
5. 1962–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження партійних і радянських органів. Документи
про стан цивільної оборони Хустського району. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії. Рішення звужених засідань виконкому Хустської
районної Ради депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
250.    1. Р-195
2. Виконавчий комітет Закарпатської обласної Ради народних депутатів,
м. Ужгород
3. 26 листопада 1944 р. у м. Мукачеві відбувся перший з’їзд народних комітетів
Закарпатської України, які до січня 1946 р. були основою місцевих органів
державної влади, здійснювали загальне керівництво всією діяльністю в містах, селах і округах. Найвищим державним органом влади на всій території
Закарпаття була Народна рада Закарпатської України. 22 січня 1946 р. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ про утворення Закарпатської області у
складі УРСР і запровадження на території області радянського законодавства.
21 грудня 1947 р. в області відбулися вибори у місцеві органи державної влади, а
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14 січня 1948 р. – перша сесія Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих,
яка затвердила склад виконавчого і розпорядчого органів виконавчого комітету Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих. Облвиконком здійснював
практичне керівництво політичним, господарським і культурним будівництвом
на території області. Основні принципи організації і діяльності, а також загальна компетенція місцевих Рад депутатів трудящих визначалися Конституціями
СРСР і УРСР.
4. 249 справ
5. 1971–1996 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР, рішення та розпорядження Закарпатського облвиконкому з питань адміністративної і господарської діяльності, з питань цивільної оборони. Постанови та розпорядження про
план поставок овочів спецспоживачам та його виконання, про затвердження кошторисів витрат на прийом закордонних делегацій з соціалістичних країн. Листування та рішення про виділення земельних ділянок для спецпризначення.
8. Українською мовою.
251.    1. Р-869
2. Державний архів Закарпатської області, м. Ужгород
3. Рішення про утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської України було прийняте секретаріатом ЦК Комуністичної партії Закарпатської України 25 серпня 1945 р. та постановою Народної Ради Закарпатської
України від 6 листопада 1945 р. “Про утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської України та упорядкування архівного господарства”. У зв`язку з утворенням у 1946 р. Закарпатської області у складі УРСР
Центральний державний архів Закарпатської України був реорганізований в Закарпатський обласний державний архів з філіалом у м. Мукачеве. До 1961 р.
архів підпорядковувався Управлінню Міністерства внутрішніх справ УРСР в
Закарпатській області, а в 1961–1988 рр. – архівному відділу Закарпатського
облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня
1988 р. № 202 “Про вдосконалення управління архівною справою в республіці” було ліквідовано архівні відділи облвиконкомів, а їх функції покладалися
на державні архіви областей. З 1989 р. держархів Закарпатської області підпорядковувався Головному архівному управлінню при Раді (Кабінеті) Міністрів
України. У 1991 р. до архіву було передано документи партійного архіву Закарпатського обкому КПУ. Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої
влади” Державний архів Закарпатської області підпорядковується Державному
комітету архівів України (з 2011 р. – Державній архівній службі України). Назва
архіву залежно від його підпорядкування, функцій і завдань, кілька разів змінювалася. Сучасна назва – Державний архів Закарпатської області.
4. 84 справи
5. 1966–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Річні звіти про використання секретних документів архіву. Листування з ГАУ
при Раді Міністрів СРСР, АУ при Раді Міністрів УРСР, органами КДБ про використання документів архіву. Довідки про перевірку наявності документів та
стану ведення секретного діловодства. Річні плани роботи. Протоколи обласних нарад працівників секретних відділів підприємств, установ і організацій.
8. Російською мовою.
252.    1. Р-230
2. Виконавчий комітет Свалявської районної Ради народних депутатів,
м. Свалява Закарпатської області
3. Виконком Свалявської округової Ради депутатів трудящих створений наприкінці
1944 р. на основі декрету Народної ради Закарпатської України. До його складу
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входили відділи: загальний, кадрів і спецчастини, плановий, торговельний, фізкультури і спорту, фінансовий, сільськогосподарський, культури, народної освіти.
На території Свалявського району створено 33 сільські Ради. Після прийняття 7
жовтня 1977 р. оновленої Конституції СРСР Свалявський райвиконком депутатів трудящих було перейменовано на виконавчий комітет Свалявської районної
Ради народних депутатів.
4. 109 справ
5. 1964–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Свалявської районної Ради депутатів
трудящих. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови,
довідки та ін.); об’єднані постанови Свалявського райкому КПУ і райвиконкому. Документи про стан цивільної оборони району. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
253.    1. Р-169
2. Виконавчий комітет Тячівської районної Ради народних депутатів, м. Тячів Закарпатської області
3. Виконавчий комітет Тячівської округової Ради депутатів трудящих створено
22 січня 1946 р. згідно з Указом Верховної Ради УРСР. До цього на території
Тячівщини діяв місцевий округовий народний комітет (з жовтня 1944 р. по грудень 1945 р.). Згідно з Указом Верховної Ради УРСР від 12 листопада 1953 р.
округову Раду було перейменовано на Тячівську районну Раду депутатів трудящих, а у жовтні 1977 р. у зв’язку з прийняттям оновленої Конституції УРСР – на
виконком Тячівської районної Ради народних депутатів. Виконком виконував
функції органу державної влади в Тячівському районі. Основною організаційною
формою роботи Ради була сесія депутатів. Основне завдання, що покладалося
на Раду – здійснення загального керівництва діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розташованих в районі. Виконком приймав
рішення і видавав розпорядження у межах делегованих йому повноважень. При
виконкомі діяли відділи: загальний, плановий, фінансовий, народної освіти,
культури та ін.
4. 107 справ
5. 1962–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Тячівської районної Ради депутатів трудящих. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови,
довідки та ін.). Спільні постанови Тячівського райкому партії і райвиконкому.
Документи про стан системи цивільної оборони в районі. Протоколи засідань
надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
254.    1. Р-172
2. Виконавчий комітет Виноградівської районної ради народних депутатів,
м. Виноградів Закарпатської області
3. Округовий народний комітет у м. Севлюші (з 1946 р. – м. Виноградів) створено у
листопаді 1944 р., після звільнення Закарпаття від німецьких військ. До складу ОНК
входило 60–70 осіб, якими керували голова ОНК та секретар. Діяльність Севлюшського ОНК включала в себе загальне керівництво всіма сферами життя в Севлюшській окрузі. Зокрема, ОНК безпосередньо фінансував культурно-просвітницькі
установи, вирішував питання комунального господарства та благоустрою, надавав
матеріальну допомогу учасникам війни та їх сім’ям. Після приєднання Закарпаття
до УРСР у 1946 р. та місцевих виборів у органи влади ОНК перейменовано у виконавчий комітет Севлюшської округової Ради депутатів трудящих, а з 1953 р. – у
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виконавчий комітет Виноградівської районної Ради депутатів трудящих практично
з тими ж функціями, що й ОНК.
4. 52 справи
5. 1965–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Виноградівської районної Ради депутатів трудящих. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та інше). Спільні постанови Виноградівського районного комітету
КПУ та райвиконкому. Документи про стан системи цивільної оборони в районі. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
255.    1. Р-1153
2. Виконавчий комітет Ужгородської районної Ради народних депутатів,
м. Ужгород
3. Після звільнення Закарпаття від нацистської окупації у жовтні 1944 р. його територію була поділено на округи. Для керівництва Ужгородською округою було
створено Ужгородський округовий народний комітет, який підпорядковувався
Народній раді Закарпатської України. Після входження Закарпатської України
до складу УРСР у 1946 р. ОНК перейменовано в Ужгородську округову Раду
депутатів трудящих, керівним органом якої був округовий виконавчий комітет.
У листопаді 1953 р. округи в Закарпатті були реорганізовані у райони, відтак
фондоутворювач був перейменований у виконавчий комітет Ужгородської районної Ради депутатів трудящих. Райвиконком здійснював загальне керівництво
28 сільськими Радами і Чопською міськрадою, управління політичним, господарським, культурно-освітнім будівництвом на підпорядкованій території на
підставі рішень Ради депутатів трудящих і постанов та розпоряджень державних
органів вищого рівня.
4. 29 справ
5. 1970–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Ужгородської районної Ради народних депутатів. Листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих
з питань діяльності релігійних культів. Документи та листування з партійними,
радянськими та іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.). Документи про стан системи цивільної
оборони в районі за 1984 р. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної
комісії за 1984–1986 рр. Оперативні відомості райвідділу внутрішніх справ про
стан злочинності і випадки правопорушень в Ужгородському районі.
8. Російською мовою.
256.    1. Р-760
2. Обласна контора Держбанку УРСР, м. Ужгород
3. 15 листопада 1945 р. Народний банк Закарпатської України було реорганізовано в
Закарпатську обласну контору Держбанку УРСР. Одночасно були реорганізовані
його відділення в містах Мукачеві, Берегово, Севлюші, Хусті, які стали відділеннями Держбанку УРСР з безпосереднім підпорядкуванням Закарпатській
обласній конторі Держбанку. Функції обласної контори визначалися згідно зі
Статутом Держбанку СРСР і були спрямовані на безперешкодне фінансове забезпечення функціонування підприємств, організацій і установ на території області
згідно зі встановленим бюджетом, взаємних платежів, кредитування тощо. У
1954–1955 рр. відбулися певні реорганізаційні зміни у структурі контори – деякі відділи ліквідовувалися чи об’єднувалися з метою раціоналізації діяльності
апарату Закарпатської обласної контори Держбанку УРСР.
4. 38 справ
5. 1964–1982 рр.
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6. 2009 р.
7. Річні звіти з витрат союзного і республіканського бюджету за 1964–1982 рр. Зведена статистична звітність про стан заборгованості підприємств і військторгу,
фінансова звітність яких складається в таємному порядку.
8. Російською мовою.
257.    1. Р-125
2. Виконавчий комітет Міжгірської районної Ради народних депутатів,
смт Міжгір’я Закарпатської області
3. Після визволення Закарпаття від німецьких військ Червоною Армією у жовтні
1944 р. та з прийняттям з’їздом народних комітетів Закарпатської України у
листопаді 1944 р. рішення про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною
були створені місцеві виконавчо-розпорядчі органи – округові народні комітети, які були підпорядковані Народній раді Закарпатської України. У Волівській
окрузі ОНК діяв до 1946 р. Із запровадженням радянського законодавства після
входження Закарпатської України до складу УРСР та місцевих виборів ОНК був
перейменований у Волівську округову Раду і в 1947 р. з числа депутатів обрано
її виконавчий комітет. У 1953 р. с. Волове (інша назва – Волове Поле) було перейменовано у Міжгір’я, округи в Закарпатті реорганізовано в райони, відповідно
Волівську округу – в Міжгірський район. Виконавчо-розпорядчий орган влади
в районі став називатися виконавчим комітетом Міжгірської районної Ради депутатів трудящих. Така назва проіснувала до 7 жовтня 1977 р. – часу прийняття
нової Конституції СРСР. З цього моменту діяв виконавчий комітет Міжгірської
районної Ради народних депутатів. У його складі функціонували такі відділи:
фінансовий, охорони здоров’я, народної освіти, соціального захисту, фізкультури і спорту та ін. Райвиконком здійснював загальне керівництво політичним,
господарським, культурно-освітнім будівництвом на підпорядкованій території
на підставі рішень Міжгірської районної Ради депутатів трудящих, постанов і
розпоряджень органів влади вищого рівня.
4. 93 справи
5. 1962–1982 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і спільні постанови Закарпатського обкому КПУ та райвиконкому.
Рішення звужених засідань Міжгірської районної Ради народних депутатів.
Листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів
трудящих. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності. Документи про стан системи цивільної оборони в Міжгірському районі за 1962–1982 рр. Протоколи засідань надзвичайної
протиепідемічної комісії за 1962–1982 рр.
8. Російською мовою.
258.    1. Р-539
2. Виконавчий комітет Іршавської районної Ради народних депутатів, м. Іршава Закарпатської області
3. Виконком Іршавської районної Ради депутатів трудящих створено на підставі
Указу Президії Верховної Ради УРСР у 1946 р. Виконував функції адміністративного керівництва всіма установами, промисловими та сільськогосподарськими організаціями на території Іршавського району, а також контролював
виконання рішень партійних і радянських органів. З початку створення фондоутворювач називався “Виконком Іршавської округової Ради депутатів трудящих”, а з грудня 1953 р. – виконавчий комітет Іршавської районної Ради депутатів трудящих. В його складі були такі відділи: фінансовий, охорони здоров’я,
народної освіти, соціального захисту, фізкультури і спорту.
4. 89 справ
5. 1965–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Іршавської районної Ради народних депутатів. Листу-
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вання з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих
з питань релігійних культів, з питань відведення земельних ділянок. Документи
та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної
діяльності. Документи про стан системи цивільної оборони Іршавського району
за 1965–1981 рр. Протоколи засідань надзвичайної протипідемічної комісії за
1965–1980 рр.
8. Російською мовою.
259.    1. Р-201
2. Виконавчий комітет Берегівської районної Ради народних депутатів, м. Берегове Закарпатської області
3. У листопаді 1944 р., після звільнення Закарпаття від німецьких військ, у Берегові та в навколишніх селах, так само як і в інших місцевостях Закарпаття, були
створені місцеві осередки влади – народні комітети. Вони діяли під керівництвом
Народної ради Закарпатської України та існували до кінця 1945 р. (приєднання
Закарпаття до УРСР). З цього часу керівництво Берегівською округою здійснював округовий виконавчий комітет. У зв’язку з реорганізацією округ у райони, у
жовтні 1953 р. Берегівський округовий виконавчий комітет було перейменовано
у Берегівський районний виконавчий комітет. Райвиконком керує усіма галузями
народного господарства і культури на території району, діяльністю Берегівської
міської та 31 сільської Рад. Райвиконком безпосередньо підпорядковувався Закарпатській обласній Раді депутатів трудящих.
4. 65 справ
5. 1961–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Берегівської районної Ради народних депутатів.
Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями
з основної діяльності. Документи про стан системи цивільної оборони Берегівського району за 1979–1983 рр. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії за 1969–1986 рр. Спільні постанови Берегівського райкому КПУ
і райвиконкому. Рішення Берегівського райвиконкому.
8. Російською мовою.
260.    1. Р-133
2. Мукачівський міськвиконком, м. Мукачеве Закарпатської області
3. Після визволення Закарпаття від гітлерівських військ у жовтні 1944 р. та з прийняттям з’їздом народних комітетів Закарпатської України у листопаді 1944 р.
рішення про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною, були створені
виконавчо-розпорядчі органи – народні комітети, які підпорядковувалися Народній раді Закарпатської України. У м. Мукачеві був створений Мукачівський
міський народний комітет. Згідно з постановою Народної Ради Закарпатської
України від 27 липня 1945 р. № 3193 при Мукачівському міському народному
комітеті були створені відділи: торгівлі, комунальний, народної освіти, охорони
здоров’я, фінансовий, культурно-просвітньої роботи та ін. У лютому 1946 р. народний комітет м. Мукачева був перейменований у виконавчий комітет. Після
проведення місцевих виборів 10 січня 1948 р. відбулася перша сесія Мукачівської міської Ради депутатів трудящих першого скликання, яка обрала склад
виконавчого комітету. За тогочасною радянською Конституцією на виконком
покладалося здійснення загального керівництва політичним, господарським,
культурно-освітнім будівництвом на підпорядкованій території, формування
місцевого бюджету, забезпечення охорони громадського порядку, контроль за
виконанням законів і розпоряджень органів влади та ін. Після прийняття у жовтні
1977 р. оновленої Конституції СРСР діяв виконком Мукачівської міської Ради
народних депутатів.
4. 61 справа
5. 1961–1990 рр.
6. 2009 р.
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7. Рішення звужених засідань Мукачівської міської Ради народних депутатів. Листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих
з питань діяльності релігійних культів, з питань відведення земельних ділянок.
Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з
основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.).
8. Російською мовою.
261.    1. Р-290
2. Виконавчий комітет Перечинської районної Ради народних депутатів, м. Перечин Закарпатської області
3. Після визволення Закарпаття від гітлерівських військ у жовтні 1944 р. та з прийняттям з’їздом народних комітетів Закарпатської України у листопаді 1944 р.
рішення про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною у краї були створені виконавчо-розпорядчі органи – народні комітети, які підпорядковувалися
Народній раді (уряду) Закарпатської України. З січня 1946 р. в Закарпатті набуло
чинності радянське законодавство. На підставі Указу Президії Верховної Ради
УРСР від 24 січня 1946 р. і постанови обласного виконавчого комітету Ради
депутатів трудящих № 137 від 9 березня 1946 р. округові народні комітети було
перетворено в округові виконкоми депутатів трудящих, а згідно з Указом Президії
Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1953 р. округи було перейменовано на
райони. Таким чином, виконком Перечинської округової Ради депутатів трудящих перетворено на виконком Перечинської районної Ради депутатів трудящих.
Починаючи з жовтня 1977 р. називався виконкомом Перечинської районної Ради
народних депутатів. Його політично-адміністративна діяльність поширювалася
на 22 населені пункти Перечинського району, де було утворено 19 сільських і
1 селищну Ради.
4. 71 справа
5. 1961–1981 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Перечинської міської Ради народних депутатів. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з
основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.).
Документи про стан цивільної оборони в районі за 1970–1981 рр. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії за 1969–1986 рр. Спільні постанови
Перечинського районного комітету КПУ і райвиконкому. Рішення Перечинського
райвиконкому.
8. Російською мовою.
262.    1. Р-383
2. Виконавчий комітет Ужгородської міської Ради народних депутатів, м. Ужгород
3. Після визволення Закарпаття Червоною Армією у жовтні 1944 р. та з прийняттям з’їздом народних комітетів Закарпатської України у листопаді 1944 року
рішення про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною, були створені
виконавчо-розпорядчі органи – народні комітети, які були підпорядковані уряду
(Народній раді) Закарпатської України. У м. Ужгороді був створений Ужгородський міський народний комітет. У його складі діяли відділи: торгівлі, комунальний, народної освіти, охорони здоров’я, фінансовий, культпросвітроботи
та ін. У лютому 1946 р. народний комітет м. Ужгорода був перейменований у
виконавчий комітет. 10 січня 1948 р. відбулася перша сесія Ужгородської міської
Ради депутатів трудящих першого скликання, яка зі свого середовища обрала
склад виконавчого комітету. У відповідності з тогочасною Конституцією СРСР
на виконком покладалося здійснення керівництва політичним, господарським,
культурно-освітнім будівництвом на підпорядкованій території, формування
місцевого бюджету, забезпечення охорони громадського порядку, контроль за
дотриманням законодавства, розпоряджень органів влади та ін.
4. 144 справи
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5. 1961–2000 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Ужгородської міської Ради народних депутатів. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з
основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.).
Рішення Ужгородського міськвиконкому з питань оборонної і мобілізаційної
роботи. Номенклатури цілком таємних і таємних справ за 1966–2000 рр. Рішення
і розпорядження голови міської ради та виконкому. Інформація і листування з
організаціями та підприємствами з питань соціально-економічного розвитку.
8. Українською, російською мовами.
263.    1. Р-397
2. Виконавчий комітет Воловецької районної Ради народних депутатів, смт
Воловець Закарпатської області
3. Виконком Воловецької районної Ради депутатів трудящих створено у травні
1945 р. на підставі декрету Народної ради Закарпатської України як народний
комітет, що знаходився у с. Нижні Ворота (на той час – с. Нижні Верецьки).
29 листопада 1945 р. народний комітет було переміщено в с. Воловець, у 1947 р.
перейменовано у виконавчий комітет Воловецької округової Ради депутатів трудящих, у 1953 р. – у виконком Воловецької районної Ради депутатів трудящих.
Як і всі виконкоми області, підпорядковувався Закарпатському облвиконкому,
займався реалізацією вказівок партійних і радянських органів районного та
вищого рівнів. У підпорядкуванні Воловецького райвиконкому знаходилися 16
сільських Рад на території Воловецького району.
4. 91 справа
5. 1967–1984 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення звужених засідань Воловецької районної Ради народних депутатів. Листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих
з питань діяльності релігійних культів, з питань відведення земельних ділянок.
Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями
з основної діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та ін.).
Документи про стан цивільної оборони у Воловецькму районі за 1967–1984 рр.
Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії за 1967–1983 рр.
Спільні постанови Воловецького районного комітету КПУ і райвиконкому.
8. Російською мовою.
264.    1. Р-842
2. Управління культури Закарпатського облвиконкому, м. Ужгород
3. Згідно постанови Народної ради Закарпатської України в березні 1945 р. був
створений обласний відділ культосвітньої роботи при НРЗУ. Відділ ніс відповідальність за організацію, керівництво і державний контроль за роботою всіх
культурно-освітніх установ Закарпатської України. Завданням відділу було
створити в Ужгороді і районних центрах до кінця 1945 р. обласні бібліотеки для
дорослих, для дітей, музеї, будинки народної творчості, будинки селянина. Обласний відділ у справах культосвітньої роботи з травня 1953 р. підпорядковувався
Міністерству культури УРСР.
4. 26 справ
5. 1963–1984 рр.
6. 2011 р.
7. Постанови колегії управління культури, документи про міжнародні зв’язки управління; листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної
діяльності (інформації, доповідні записки, постанови, довідки та інше).
8. Російською мовою.
265.    1. Р-165
2. Відділ народної освіти Закарпатського облвиконкому, м. Ужгород
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3. Закарпатський обласний відділ народної освіти (облвно) створено у листопаді
1944 р. На той час це був відділ освіти Народної ради Закарпатської України.
Керівництво відділом здійснював уповноважений НРЗУ у справах освіти. У
1946 р. відділ перейменовано на Закарпатський обласний відділ народної освіти.
Здійснював загальне керівництво мережею навчальних закладів і районних відділів народної освіти, дитячими будинками, школами-інтернатами, будинками
піонерів, педучилищами, контролював їх діяльність; займався плануванням
учнівських контингентів, бюджетів установ народної освіти, забезпечував постачання райвно підручниками, навчальними і наочними посібниками, учнівськими
партами, вів статистичний облік, дбав про будівництво при потребі нових шкіл
і ремонт старих шкіл.
4. 29 справ
5. 1961–1988 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення колегії облвно. Інформація про хід виконання постанов бюро Закарпатського обкому КПУ. Листування з Міністерством освіти УРСР, Закарпатським
обкомом КПУ і прокуратурою Закарпатської області. Документи та листування
з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної діяльності.
8. Російською мовою.
266.    1. Р-203
2. Обласне управління місцевої промисловості Закарпатської обласної Ради
народних депутатів, м. Ужгород
3. Закарпатський обласний відділ місцевої промисловості як юридична особа розпочав свою діяльність з січня 1946 р., тобто з моменту створення Закарпатської
області, і підпорядковувався Закарпатському облвиконкому і Міністерству місцевої промисловості УРСР. Основними завданнями відділу були: організація
нових підприємств, що працюють на місцевій сировині, раціональне використання трудових ресурсів, збільшення обсягів виробництва і поліпщення якості
продукції, максимальне використання у виробництві місцевої сировини. Відділ
здійснював загальне керівництво промисловими організаціями і підприємствами
обласного і міського підпорядкування – металообробним заводом “Перемога” у
м. Ужгороді, міськими промисловими комбінатами у містах Ужгород і Мукачеві,
13 округовими промисловими комбінатами, меблевими фабриками. Основними
видами сировини для підприємств місцевої промисловості були відходи лісової промисловості. Промкомбінати виготовляли і ремонтували господарський
інвентар, існувала також мережа різнопрофільних майстерень для побутового
обслуговування населення. З метою розвитку місцевої промисловості, використання трудових ресурсів відділ (у подальшому, після реорганізації – відділ) у своїй
діяльності тісно взаємодіяв з плануючими, фінансовими та іншими органами
державного управління як обласного, так і республіканського рівнів.
4. 7 справ
5. 1975–1981 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації, доповідні записки, довідки з основної діяльності обласного управління місцевої промисловості і з питань виконання рішень партійних і радянських
органів.
8. Російською мовою.
267.    1. Р-1490
2. Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР в Закарпатській області, м. Ужгород
3. Після звільнення Закарпаття від німецьких військ у кінці 1944 р. Народна рада
(уряд) Закарпатської України створила у своєму складі управління у справах
культів. Після приєднання Закарпаття до УРСР при виконкомі Закарпатської
обласної Ради депутатів трудящих у січні 1946 р. на базі зазначено управління
був створений відділ культів, а в серпні 1946 р. був призначений уповноважений
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Ради у справах релігійних культів в Закарпатській області. Він підпорядковувався Радам у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР та при Раді
Міністрів УРСР і Закарпатському облвиконкому. До функцій Уповноваженого
входили: аналізування релігійної ситуації в Закарпатті і подання відповідної
інформації до Ради у справах релігій; розгляд прохань віруючих громадян про
відкриття молитовних будинків за місцем проживання; ведення реєстрації релігійних осередків різних конфесій, їх виконавчих (керівних) органів і служителів
культів; передавання на розгляд Ради у справах релігій матеріалів про закриття,
будівництво та переобладнання нерухомого майна релігійних громад – церков,
храмів, молитовних будинків (домів) та ін.
4. 24 справи
5. 1966–1978 рр.
6. 2011 р.
7. Документи діловодства і листування з партійними, радянськими та іншими організаціями з основної діяльності (інформації, плани, звіти, доповідні, довідки).
Характеристики на служителів культів та представників церковного активу.
8. Російською мовою.
268.    1. Р-1546
2. Відділ праці Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих, м. Ужгород
3. Відділ організованого набору робітників і переселення був створений на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1955 р. і рішення виконкому
Закарпатської обласної Ради від 16 серпня 1955 р. шляхом об’єднання двох
відділів – організованого набору робітників (створений у 1953 р.) і переселення (започаткований у 1949 р.). Надалі, після реорганізації, називався відділом
праці. Головне завдання, яке покладалося на відділ – раціональне використання
наявних трудових ресурсів, їх переміщення з районів надлишкової робочої сили
в регіони, де спостерігався їх дефіцит, на ударні промислові об’єкти, усунення
диспропорцій у робочій силі та потенційного безробіття та ін.
4. 33 справи
5. 1965–1980 рр.
6. 2011 р.
7. Звіти про переміщення, працевлаштування, забезпечення житлом репатріантів та
їх списки. Розрахунки балансу трудових ресурсів. Аналітичні матеріали і листування щодо розрахунку балансу трудових ресурсів. Інформації, доповідні записки
про інформаційно-освідомлювальну роботу серед радянських громадян, які повернулися чи прибули в Закарпатську область для постійного проживання.
8. Російською мовою.
269.    1. Р-130
2. Виконавчий комітет Рахівської районної Ради депутатів трудящих, м. Рахів
Закарпатської області
3. Діяльність Рахівської районної Ради депутатів трудящих розпочалася після приєднання Закарпаття до УРСР та запровадження в регіоні радянського законодавства.
У березні 1946 р. була створена Рахівська округова Рада депутатів трудящих. Перед
тим у Рахівській окрузі, як в цілому у Закарпатті, діяли округові народні комітети.
У 1953 р., після реорганізації округ Закарпатської області у райони, округовий
виконавчий комітет був перейменований в Рахівський районний виконавчий комітет. Він складався з таких відділів: народної освіти – контролював роботу шкіл,
виховну роботу, вирішував кадрові питання; фінансовий – формував районний
бюджет та дбав про його виконання, контролював здійснення госпрозрахунковими
організаціями платежів до бюджету та дотримування ними фінансової дисципліни;
загальний – займався діловодством і вирішував господарські питання; соціального
забезпечення – оформлював та виплачував державні пенсії та матеріальну допомогу. Діяли й інші відділи – культури, охоронни здоров’я тощо. Райвиконком у
своїй діяльності підпорядковувався виконкому Закарпатської обласної Ради.
4. 105 справ
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5. 1965–1989 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення звужених засідань Рахівського райвиконкому. Інформації та довідки про
виконання постанов та рішень органів влади вищого рівня. Документи з питань
діяльності релігійних культів. Зведені звіти про діяльність релігійних об’єднань.
Звіти та доповіді про стан цивільної оборони в Рахівському районі.
8. Українською мовою.
270.    1. Р-298
2. Виконавчий комітет Великоберезнянської районної Ради народних депутатів,
смт Великий Березний Закарпатської області
3. В жовтні 1944 р. після звільнення Закарпаття від німецько-фашистських військ
на його території були створені виконавчо-розпорядчі органи – округові народні
комітети. У січні 1946 р. в Закарпатській області було запроваджено радянське законодавство, у зв’язку з чим ОНК були перетворені в округові виконавчі комітети,
а згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1953 р. вони були
реорганізовані в районні виконавчі комітети. Політико-адміністративна діяльність
виконкому Великоберезнянської районної Ради депутатів трудящих (з жовтня
1977 р. – народних депутатів) поширювалася на 32 села і 1 селище (19 сільських
і 1 селищна Ради). Райвиконком керував економікою і культурою Великоберезнянського району через свої відділи: народної освіти, культури, фінансовий, охорони
здоров’я, торгівлі, соціального забезпечення, транспорту та ін. Райвиконком у своїй
діяльності підпорядковувався виконкому Закарпатської обласної Ради.
4. 65 справ
5. 1967–1981 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення звужених засідань Великоберезнянського райвиконкому. Постанови,
рішення, розпорядження партійних і радянських органів вищого рівня з питань,
що відносилися до діяльності райвиконкому. Документи надзвичайної протиепідемічної комісії (листування). Рішення вищестоящих райвиконкому з питань
виділення земель. Звіт про стан цивільної оборони в районі за 1978 р.
8. Російською мовою.
271.    1. Р-1025
2. Закарпатська обласна рада профспілок, м. Ужгород
3. Раду професійних спілок Закарпатської України створено на першому з’їзді профспілок краю, який відбувся 21 січня 1945 р. у м. Мукачеві. До Ради увійшло 11
галузевих секцій: працівників деревообробних, хімічних підприємств, робітників
заводів будівельних матеріалів, секція вчителів, працівників сільськогосподарських
та виноробних організацій та ін. На момент створення Рада об’єднувала 49 тисяч
робітників і службовців. У своїй діяльності облрада керувалася типовим статутом
радянських профспілок та рішеннями партійних, радянських, профспілкових органів
вищого рівня. Радою керувала президія, фінансово-господарську діяльність контролювали голова Ради, секретар і головний бухгалтер. В апараті Ради працювали 10
секретарів, за кожним з яких закріплювалася відповідна галузева секція. До складу
професійних спілок СРСР Рада профспілок Закарпатської України увійшла у грудні
1945 р. Її обов’язками було скерування діяльності профспілок Закарпаття на розвиток
народного господарства, підвищення продуктивності праці трудящих, поліпщення
матеріального становища робітників і службовців, захист їх законних прав, у тому
числі на працю й оздоровлення. У рекреаційних зонах Закарпаття на балансі Ради
перебували різні санаторії, пансіонати, туристичні табори та інші об’єкти.
4. 58 справ
5. 1964–1987 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації в Закарпатський обком КПУ і ВЦРПС з питань основної діяльності.
Доповідні записки, довідки про хід виконання постанов партійних, радянських і
профспілкових органів вищого рівня. Доповідні записки про смертельні випадки
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на підприємствах, в установах і сільськогосподарських об’єктах Закарпатської
області. Статистичні звіти і зведення про ліквідовані профспілки. Відомості про
виконання держбюджету і соціального страхування.
8. Російською мовою.
272.    1. Р-2044
2. Закарпатське обласне управління побутового обслуговування населення,
м. Ужгород
3. У Закарпатті державна система побутового обслуговування населення була започаткована у 1961 р. Виконком обласної Ради депутатів трудящих своїм рішенням
від 28 лютого 1961 р. № 107 створив з 1 березня того ж року обласне управління
побутового обслуговування. Внаслідок реорганізації місцевої промислової кооперації
на базі багатьох дрібних, напівкустарних ремонтних та інших майстерень було організовано 11 підприємств. Перша половина 1960-х років стала часом становлення
нової галузі і створення матеріально-технічної бази служби побуту: збудовано 29
павільйонів і побуткомбінатів у всіх містах області, організовано 150 нових видів
послуг для населення, таких як ремонт побутової техніки, прокат предметів побутового призначення, ремонт житла на замовлення, хімчистка, індивідуальний пошив
одягу та ін. У 1980-х роках служба побуту нараховувала вже 25 підприємств, на яких
працювало близько 8 тис. осіб. Штат обласного управління налічував 59 осіб. У
складі управління діяли 13 відділів: технічний, виробничий, планово-економічний,
фінансовий та ін. Управління підпорядковувалося Закарпатському облвиконкому та
Міністерству побутового обслуговування населення УРСР.
4. 24 справи
5. 1963–1988 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації, доповідні записки та листування про виконання наказів, розпоряджень
та рішень колегії Міністерства побутового обслуговування населення УРСР.
Інформації про виконання постанов, рішень місцевих партійних, радянських
органів з основної діяльності та ін.
8. Російською мовою.
273.    1. Р-2465
2. Закарпатське виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості,
м. Ужгород
3. Базове підприємство об’єднання – Ужгородський хлібокомбінат. Він був створений
згідно з постановою “Укрголовхлібу” і наказу Закарпатського обласного тресту
системи “Укрголовхліб” від 24 квітня 1946 р. № 52. Завдання хлібокомбінату – виробництво і реалізація хлібопекарної продукції, а також будівництво і реконструкція виробничої бази. Тривалий час хлібокомбінат був госпрозрахунковою організацією з підпорядкуванням Закарпатському тресту “Укрголовхліб”. Директор комбінату, який призначався та звільнявся управляючим трестом, безпосередньо керував
всією діяльністю об’єднання, здійснював контроль і перевірку виконання плану,
якості продукції, матеріально-технічного забезпечення виробництва, дотримання
фінансової, договірної та трудової дисципліни, відповідав за підготовку кадрів і
техніку безпеки, подавав на затвердження управляючому трестом статзвітність і
баланси, а також мав право заключати договори, користуватися кредитами. Хлібокомбінат мав відділи: виробничий, планово-економічний, бухгалтерію та відділ
збуту. В умовах ринкової економіки Ужгородський хлібокомбінат (ВАТ “Ужгородхліб”, близько 200 працівників) переживає нелегкі часи.
4. 7 справ
5. 1977–1983 рр.
6. 2011 р.
7. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими організаціями
з основної діяльності об’єднання (інформації, накази, звіти, довідки, доповіді
та ін.).
8. Російською мовою.
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274.    1. Р-488
2. Оріхівська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області
3. Уперше обрана згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про запровадження нового адміністративно-територіального устрою в Україні як Оріхівська
районна Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Починаючи
з 1939 р. – Оріхівська районна Рада депутатів трудящих. Під час нацистської
окупації (1941–1943 рр.) області тимчасово припиняла свою діяльність. Відповідно до Конституції СРСР 1977 р. стала називатися Оріхівською районною Радою
народних депутатів. Виконавчим органом ради є її виконавчий комітет.
4. 11 справ
5. 1961, 1966–1973 рр.
6. 2010 р.
7. Протоколи засідань, рішення звуженого складу райвиконкому: про проведення
призову на строкову військову службу, мобілізаційну підготовку і залучення на
мобілізаційний період військовозобов’язаних запасу, стан обліку та бронювання
військовозобов’язаних запасу в організаціях і на підприємствах району; про
результати відбору кандидатів для вступу до військових училищ, організацію
військово-спортивного табору “Майбутній захисник Батьківщини”. Технікоекономічна характеристика м. Оріхів. Доповідні записки про стан дотримання
законності і боротьби зі злочинністю, діяльність релігійних громад на території
Оріхівського району.
8. Російською мовою.
275.    1. Р-849
2. Державний архів Запорізької області, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Створено у березні 1932 р. шляхом реорганізації Запорізького місцевого архівного управління в Запорізький державний історичний архів. Після створення
у 1939 р. Запорізької області установа отримала назву Запорізький обласний
державний історичний архів. Згідно з “Положенням про Державний архівний
фонд” від 29 березня 1941 р. установу було перейменовано у Державний архів
Запорізької області. З прийняттям у 1958 р. нового “Положення про Державний архівний фонд СРСР” перейменовано у Запорізький обласний державний
архів, з 1980 р. – знову Державний архів Запорізької області. З 1 січня 1974 р.
до обласного архіву були приєднані фонди Мелітопольської філії. У 1991 р. до
архіву було передано документи фондів партійного архіву Запорізького обкому
КПУ у зв’язку з його ліквідацією. Здійснює загальне управління архівною справою на території області.
4. 130 справ
5. 1950–2004 рр.
6. 2008, 2009 рр.
7. Накази з основної діяльності архіву. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК.
Плани та звіти про роботу відділу секретних фондів. Відомості про зміни у
складі та обсязі секретних фондів.
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8. Російською мовою.
276.    1. Р-1986
2. Жовтнева районна Ради народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Запоріжжя Запорізької області
3. Сталінська районна Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів була обрана у 1935 р. з утворенням Сталінського району у м.  Запоріжжі.
З 1939 р. – Сталінська районна Рада депутатів трудящих. Під час тимчасової
нацистської окупації (1941–1943 рр.) припиняла свою діяльність. У 1961 р.
перейменована у Жовтневу районну Раду депутатів трудящих. Відповідно до
Конституції СРСР 1977 р. стала називатися Жовтневою районною Радою народних депутатів. Виконавчим органом ради є її виконавчий комітет.
4. 18 справ
5. 1956–1973 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи засідань звуженого складу райвиконкому про проведення мобілізаційної підготовки і залучення на мобілізаційний період військовозобов’язаних
запасу, стан цивільної оборони та підготовки за програмою “Протиповітряна
оборона”, результати допризовної навчальної підготовки у навчальних закладах району, бронювання військовозобов’язаних запасу та проведення їх медичного огляду.
8. Російською мовою.
277.    1. Р-2118
2. Військова прокуратура військ Міністерства внутрішніх справ Запорізької
області, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Поновила діяльність у 1943 р. після звільнення Запорізької області від нацистських окупантів. Здійснювала нагляд за слідством у справах про злочини проти
держави в органах МВС та МДБ. Ліквідована відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 11 вересня 1953 р.
4. 1659 справ
5. 1943–1953 рр.
7. 2009 р.
8. Наглядові справи, що містять постанови про висування звинувачення та застосування запобіжних заходів, звинувачувальні висновки, вироки.
8. Російською мовою.
278.    1. Р-2530
2. Прокуратура Запорізької області, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Організована у 1939 р. з утворенням Запорізької області. Тимчасово припиняла
свою діяльність у період нацистської окупації (1941–1943 рр.). Підпорядковувалася Прокуратурі СРСР, з 12 вересня 1991 р. підпорядковується Генеральній прокуратурі України. Основні функції: загальне керівництво діяльністю
міських і районних прокуратур області; нагляд за дотриманням законності
органами влади, місцевими органами слідства та дізнання, підприємствами та
установами, посадовими особами й громадянами; підтримка державного обвинувачення у суді.
4. 406 справ
5. 1943–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження, вказівки прокурора області. Огляди, аналізи, доповідні
записки про здійснення загально-наглядової роботи, прокурорського нагляду
за дотриманням законності у пенітенціарних установах, при розгляді судових
справ і справ неповнолітніх осіб. Листування з питань оперативної діяльності,
правового виховання громадян, розгляду скарг і заяв громадян. Інформаційні
листи, довідки про стан злочинності в області.
8. Російською мовою.
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279.    1. Р-2475
2. Запорізька района Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Створена згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. як
Запорізька районна Рада депутатів трудящих у зв’язку з утворенням Запорізького
району. Відповідно до Конституції СРСР 1977 р. стала називатися Запорізькою
районною Радою народних депутатів. Виконавчим органом ради є її виконавчий
комітет.
4. 40 справ
5. 1965–1981 рр.
6. 2010 р.
7. Протоколи засідань звуженого складу райвиконкому про проведення мобілізаційної підготовки, залучення на мобілізаційний період військовозобов’язаних
запасу, стан цивільної оборони, результати допризовної навчальної підготовки
у навчальних закладах району, бронювання військовозобов’язаних запасу, проведення їх медичного огляду. Довідки про виконання постанов, розпоряджень
партійних і радянських органів про збереженість державної власності, боротьбу з епідемічними захворюваннями, пияцтвом. Звіти, довідки про здійснення
контролю за дотриманням законодавства про культи.
8. Російською мовою.
280.    1. Р-2607
2. Орджонікідзевська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Орджонікідзевська районна Рада депутатів трудящих обрана у 1938 р. з утворенням Орджонікідзевського району у м. Запоріжжі. Під час тимчасової нацистської
окупації (1941–1943 рр.) припиняла свою діяльність. Відповідно до Конституції
СРСР 1977 р. стала називатися Орджонікідзевською районною Радою народних
депутатів. Виконавчим органом ради є її виконавчий комітет.
4. 11 справ
5. 1963–1973 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи засідань, рішення звуженого складу райвиконкому про проведення мобілізаційної підготовки і залучення на мобілізаційний період
військовозобов’язаних запасу, стан цивільної оборони, облік та бронювання
військовозобов’язаних запасу в організаціях і на підприємствах району, результати відбору кандидатів для вступу до військових училищ.
8. Російською мовою.
281.    1. Р-2855
2. Запорізький державний титано-магнієвий комбінат Міністерства промисловості України, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Введений в дію згідно з наказом Міністерства кольорової металургії СРСР від
8 лютого 1956 р. як Дніпровський магнієвий завод. З червня 1956 р. – Дніпровський титано-магнієвий завод, з квітня 1971 р. – Запорізький титано-магнієвий
комбінат, з квітня 1993 р. – орендне підприємство “Запорізький титано-магнієвий
комбінат”, з березня 1994 р. – Запорізький державний титано-магнієвий комбінат. Підпорядковувався Міністерству кольорової металургії СРСР, з 1957 р. – Запорізькому раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. –
Міністерству кольорової металургії СРСР, з 1975 р. – Всесоюзному об’єднанню
промисловості рідкісних і легуючих металів, з 1993 р. – Фонду державного
майна України, з 1994 р. – Міністерству промисловості України. Випускає кольорові метали.
4. 398 справ
5. 1954–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Накази і розпорядження Міністерства кольорової металургії СРСР, Всесоюзного
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виробничого об’єднання “Союзрідмет”. Накази з основної діяльності. Техпромфінплани. Річні звіти з основної діяльності комбінату. Плани, звіти про науководослідницьку роботу. Калькуляції собівартості основних видів продукції. Розрахунки економічної ефективності від впровадження нової техніки і передового досвіду. Листування з проектними організаціями з питань будівництва комбінату.
8. Російською мовою.
282.    1. Р-3516
2. Бердянська міська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Бердянськ Запорізької області
3. Вперше обрана 30 січня 1921 р. як Бердянська міська Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, з 1939 р. – Бердянська міська Рада депутатів трудящих. З 1939 по 1958 рр. м. Бердянськ називався м. Осипенко, тому
рада називалася Осипенківською міською Радою депутатів трудящих. Під час
тимчасової нацистської окупації (1941–1943 рр.) припиняла свою діяльність.
Відповідно до Конституції СРСР 1977 р. стала називатися Бердянською міською Радою народних депутатів. Виконавчим органом Ради є її виконавчий комітет.
4. 14 справ
5. 1960–1973 рр.
6. 2010 р.
7. Протоколи засідань, рішення звуженого складу міськвиконкому про проведення мобілізаційної підготовки, залучення на мобілізаційний період
військовозобов’язаних запасу, стан цивільної оборони, облік та бронювання
військовозобов’язаних запасу в організаціях і на підприємствах міста.
8. Російською мовою.
283.    1. Р-5073
2. Запорізький орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного Прапора
завод напівпровідникових приладів ім. 50-річчя СРСР Міністерства електронної промисловості СРСР, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Створено у 1959 р. як Запорізький завод напівпровідникових приладів. З
1971 р. – Запорізький ордена Жовтневої революції завод напівпровідникових
приладів, з 1972 р. – Запорізький ордена Жовтневої революції завод напівпровідникових приладів ім. 50-річчя СРСР, з 1975 р. – Запорізький орденів
Жовтневої революції і Трудового Червоного Прапора завод напівпровідникових приладів ім. 50-річчя СРСР.
4. 282 справи
5. 1959–1976 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови, розпорядження, директивні вказівки Міністерства електронної
промисловості СРСР, Запорізького і Придніпровського раднаргоспів. Накази і
розпорядження директора заводу з основної діяльності. П’ятирічні плани розвитку заводу (1966–1980), плани роботи та звіти з основної діяльності. Плани
виробництва продукції радіоелектроніки. Звіти про якість продукції, у т. ч. на
експорт, присвоєння їй державного “Знаку якості”. Документи з питань капітального будівництва. Плани дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Документи про впровадження засобів механізації, автоматизації, нових технологій, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво. Відомості про
виробничі потужності підприємства, вдосконалення технологічних процесів
виробництва, собівартість і рентабельність продукції заводу. Звіти про діяльність військового представництва Міністерства оборони СРСР на підприємстві.
Документи про впровадження наукової організації праці по цехах заводу. Наукові звіти центральної заводської лабораторії. Плани, звіти, листування про
приймання іноземних делегацій.
8. Російською мовою.
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284.    1. Р-5385
2. Запорізький електромашинобудівний завод “Іскра” Міністерства радіопромисловості СРСР, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Створено у 1959 р. як організацію “Поштова скринька № 80”. З 1966 р. – Запорізький завод пересувних електростанцій, з 1971 р. – Запорізький ордена
Жовтневої революції завод пересувних електростанцій, з 1972 р. – Запорізький
ордена Жовтневої революції електромашинобудівний завод “Іскра”. У 1978 р.
підприємство реорганізовано у виробниче об’єднання “Іскра”, що підпорядковувалося Міністерству радіопромисловості СРСР.
4. 3 справи
5. 1954–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства радіопромисловості СРСР. Розпорядження Запорізького
раднаргоспу з питань будівництва заводу.
8. Російською мовою.
285.    1. Р-5668
2. Виробниче об’єднання “Гамма” Міністерства електронної промисловості
СРСР, м. Запоріжжя Запорізької області
3. Створено у 1977 р. Підпорядковувалось Міністерству електронної промисловості СРСР, з 1991 р. – Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України. Випускає напівпровідникові прилади для потреб
військової промисловості.
4. 128 справ
5. 1977–1982 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, вказівки, рішення і протоколи колегії Міністерства електронної промисловості СРСР. Річні і квартальні плани з виробництва продукції; плани наукововинахідницьких і дослідно-конструкторських робіт. Звіти, пояснювальні записки до звітів, довідки про виконання планів виробництва, постачання виробів
військового призначення та їх якість, впровадження наукової організації праці.
Виробничо-технічні паспорти об’єднання. Документи (протоколи, акти, листування) про аналіз техніко-економічних показників об’єднання, удосконалення
технічних процесів, реконструкцію підприємства.
8. Російською мовою.
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286.    1. Р-4
2. Виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів,
м. Івано-Франківськ
3. 1 серпня 1944 р. було створено Станіславський обласний шляховий відділ, який
підпорядковувався Станіславському обласному виконавчому комітету Ради депутатів трудящих та Головному Шляховому Управлінню при Раді Міністрів
УРСР. Підвідомчими організаціями Облшляхвідділу були 36 райшляхвідділів
та 3 шляхово-експлуатаційні дільниці, а саме: в Станіславі, Калуші, Коломиї.
Облшляхвідділу підпорядковувались також обласна шляхово-будівельна контора, Облшляхпостач і проектна група. Основними завданнями відділу були: будівництво, ремонт і утримання доріг місцевого, обласного та республіканського
значення. У 1953 р. обласний шляховий відділ було перейменовано в обласний відділ шляхового і транспортного господарства (Облшляхтранс). У 1954 р.
Облшляхтранс було перейменовано в обласне управління автомобільного транспорту і шосейних доріг (Облавтошосдор). У 1962 р. організацію було перейменовано в управління автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого
комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих, а в 1968 р. – в
управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів. 1 жовтня 1972 р.
управління було перейменовано у виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Івано-Франківської обласної
Ради народних депутатів. Нині діє як управління промисловості, транспорту та
зв'язку головного управління промисловості та розвитку інфраструктури ІваноФранківської ОДА.
4. 46 справ
5. 1944–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів. Протоколи засідань
технічної ради. Плани, річні звіти про виконану роботу на шляхах оборонного значення. Документи, виступи працівників з питань передового досвіду в
шляховому будівництві. Постанови, протоколи про участь шляховиків в Республіканському конкурсі за кращі результати у виробництві та в конкурсах професійної майстерності. Листування з Управлінням шосейних доріг УРСР щодо
підготовки і утримання шляхів оборонного значення тощо.
8. Російською мовою.
287.    1. Р-44
2. Округовий провід організації української націоналістичної молоді “Січ”,
м. Станіслав
3. Створено 1941 р. Ліквідовано 1944 р.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2005 р.
7. Тимчасовий статут і циркуляр обласного проводу “Січі”. Завдання організації,
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її структура, загальні положення.
8. Українською мовою.
288.    1. Р-295
2. Виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, м. Івано-Франківськ
3. Після вступу у Західну Україну Червоної Армії відповідно до постанови Військової Ради Українського Фронту від 3 жовтня 1939 р. в Станіславському воєводстві було створено обласне тимчасове управління, а після проголошення
радянської влади на землях Західної України Народними Зборами в середині
грудня 1939 р. був сформований обласний виконавчий комітет. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. було створено Станіславську
область. 15 грудня 1940 р. відбулися перші вибори до місцевих Рад області.
14 січня 1941 р. на першій сесії обласної Ради депутатів трудящих був обраний
її виконавчий комітет. Під час тимчасової окупації області нацистськими загарбниками облвиконком припинив свою діяльність, поновив її у квітні 1944 р.
у м. Снятині Станіславської області, а з 27 липня 1944 р. – у м. Станіславі.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1962 р. Станіславську
область перейменовано в Івано-Франківську, відповідно облвиконком отримав
назву виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих; з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради
народних депутатів.
4. 464 справи
5. 1941, 1944–1991 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Постанови РНК СРСР, ЦК ВКП(б), РНК УРСР, ЦК КП(б)У, обкому КП(б)У і
Станіславського облвиконкому. Постанови Ради 1-го Українського фронту і
38-ї Армії. Донесення райвиконкомів, керівників підприємств та організацій
про дії ОУН-УПА на території Станіславської області. Директиви РНК СРСР
і облвиконкому з питань діяльності уповноважених у справах Російської православної церкви. Звіти: про церкви і молитовні будинки; з питань відбудови
промислових підприємств Станіславської області; з питань забезпечення і облаштування сімей військовослужбовців. Постанови Ради Міністрів СРСР, Ради
Міністрів УРСР, директиви Президії Верховної Ради УРСР з питань проведення виборів у місцеві органи влади. Матеріали щодо відведення земельних ділянок для потреб Прикарпатського військового округу. Протоколи засідань і
постанови звуженого складу облвиконкому. Рішення облвиконкому. Доповідні
і спецповідомлення органів МВС про боротьбу зі злочинністю. Матеріали про
працевлаштування громадян, що переселились з Польщі в Станіславську область. Матеріали про відведення земельних ділянок під спецоб’єкти. Щорічні
плани розвитку народного господарства. Листування з Радою Міністрів УРСР
та республіканськими міністерствами і відомствами, з органами державної безпеки, з виконкомами районних Рад депутатів трудящих з питань переселення
колгоспників в інші області та щодо претензій громадян іноземних держав на
майно, що знаходиться на території області. Постанови республіканської надзвичайної протиепідемічної комісії тощо.
8. Українською, частково російською мовами.
289.    1. Р-302
2. Головне управління статистики в Івано-Франківській області, м. ІваноФранківськ
3. У зв’язку з утворенням у грудні 1939 р. Станіславської області було створено Управління статистики уповноваженого Держплану СРСР по Станіславській області. У серпні 1948 р. Управління статистики перейменовано в Статистичне управління Станіславської області, а в листопаді 1962 р. у зв’язку
з перейменуванням області в Івано-Франківську – в Статистичне управління Івано-Франківської області. Здійснювало статистичний облік, проводило
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збирання різноманітної статистичної інформації за окремими програмами і
завданнями на території області та безпосередньо підпорядковувалось Центральному статистичному управлінню при Раді Міністрів УРСР, водночас було
підзвітним і ЦСУ СРСР. З 1987 р. статистичне управління перейменовано в
Івано-Франківське обласне управління статистики Державного комітету УРСР
зі статистики, а 15 квітня 2004 р. – в Головне управління статистики в ІваноФранківській області.
4. 304 справи
5. 1945–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про перепинення фактів приписок до державної звітності підприємств щодо виконання планів, про заходи
з удосконалення статистики врожайності сільгоспкультур, про товарообіг і заготівлю сільськогосподарських продукції, про проведення Всесоюзного перепису населення. Вказівки ЦСУ СРСР щодо організації обліку та звітності по
статистиці промисловості. Річні звіти: про роботу вантажного автотранспорту;
про природній приріст населення області; про кількість робітників та службовців; про фонд заробітної плати підприємств зв’язку, залізничного транспорту
і хімічної промисловості. Квартальні і місячні звіти з розвитку промисловості, житлового фонду. Доповідні записки про плани підприємств нафтової і вугільної промисловості області. Стисла історична довідка про запаси сильвініту
Калуського родовища. Розпорядження Ради Міністрів СРСР про проведення
статистичних розвідок щодо вікового складу дорослого населення області, про
смертність населення по районах області. Баланси трудових ресурсів за 1950–
1960-ті рр. Звіти промислових підприємств про виконання норм та про витрати
палива, теплової енергії. Звіти: по торгівлі, постачанню та фінансах; про кількість населення працездатного віку; про виробничий травматизм; про капітальне будівництво 1970–1990-х рр. Звіти промислових підприємств з основної
діяльності тощо.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою.
290.    1. Р-584
2. Прокуратура Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ
3. Після звільнення території Станіславської області від нацистських загарбників
у 1944 р. у м. Станіславі було поновлено діяльність прокуратури Станіславської
області. Архівні документи про функціонування облпрокуратури у довоєнний
період відсутні. Станіславська обласна прокуратура була централізованим органом юстиції та підпорядковувалась безпосередньо прокуратурі УРСР. Станіславській обласній прокуратурі підпорядковувались міські, міжрайонні та
районні прокуратури. Завдання і функції прокуратури області полягали в зміцненні соціалістичної законності та правопорядку, нагляді за виконанням законності всіма установами, підприємствами та організаціями, а також окремими
посадовими особами та громадянами області. У листопаді 1962 р. у зв’язку з
перейменуванням області в Івано-Франківську Станіславську обласну прокуратуру було перейменовано в прокуратуру Івано-Франківської області.
4. 401 справа
5. 1944–1994 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки, адресовані прокурору УРСР, Генеральному прокурору України про діяльність прокуратури області за 1944–1994 рр.: про політичне становище в області; про наявність в області повстанців ОУН-УПА; про заходи
УНКВС щодо ліквідації осередків і формувань ОУН-УПА. Оперативні статистичні звіти. Накази прокурора області. Огляди роботи міських та районних
прокурорів стосовно нагляду за справами спецпоселенців за 1946, 1960–1970ті рр. Протоколи обласних нарад районних прокурорів та документи до них.
Доповідні записки, адресовані прокурору СРСР та прокурору УРСР: з питань
прокурорсько-слідчої роботи; про роботу районних прокуратур області. Звіти
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про комплектування, розподіл та підготовку прокурорсько-слідчих кадрів у
системі прокуратури області. Звіти, адресовані Генеральному прокурору СРСР
і прокурору республіки з питань нагляду за розслідуванням справ в органах
держбезпеки. Інструктивні і методичні листи, орієнтування прокуратури області. Протоколи оперативних нарад народних слідчих. Доповіді, протоколи
міжвідомчих нарад у районах. Доповідні записки про боротьбу зі злочинністю
серед неповнолітніх. Аналітичні матеріали щодо стану злочинності. Довідки:
про кількість злочинів, скоєних по районах області; про перевіряння дотримання законності під час розгляду скарг спецпоселенців. Довідка прокуратури
м. Івано-Франківська “Про результати вивчення причин зростання злочинності”. Аналітичні й інформаційні матеріали з питань нагляду за пенітенціарними
установами. Статистичні звіти по справах про державні злочини. Доповідні записки і аналізи роботи по нагляду за дотриманням чинного законодавства про
національну безпеку за 1990-ті рр. тощо.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою.
291.    1. Ф. 631
2. Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства
3. Колекцію створено Держархівом Івано-Франківської області у 1993 р. на базі метричних книг, які раніше зберігалися в різних фондах архіву (загалом 41 фонд).
Метричні книги надійшли до архіву від уповноваженого у справах Російської
православної церкви в Івано-Франківській області, обласного та районних відділів ЗАЦС (РАЦС), три книги – від Івано-Франківського обласного художнього
музею. У 2007 р. до колекції включено 9 од. зб. з ф. 594 та 148 метричних книг,
які надійшли з обласного відділу РАЦС.
4. 49 справ
5. 1847–1933 рр.
6. 2008 р.
7. Метричні книги церков, костелів, синагог на території Станіславського воєводства.
Перелік населених пунктів для зручності подано за їх сучасним адміністративнотериторіальним, в алфавітному порядку назв районів. Спершу подано метричні
книги християнських церков греко-католицького обряду, у кінці – костелів у кількох містах і селах і синагоги у м. Станіславі (Івано-Франківську). Верховинський
р-н: с. Голови – метрична книга церкви реєстрації смерті (1868–1932); с. Красноїлля – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1879–1931); села Полянки,
Яблуниця – метрична книга церкви реєстрації смерті (1866–1931); Галицький р-н:
села Водники, Дегова, Дубівці – метрична книга церкви реєстрації народження,
смерті, шлюбу (1866–1933); села Жалибори, Кінашів – метрична книга церкви
реєстрації смерті, шлюбу (1866–1931); села Підшумлянці, Скоморохи – метрична
книга церкви реєстрації смерті, шлюбу (1866–1933); Городенківський р-н: с. Колінки – метрична книга церкви реєстрації народження (1882–1922); с. Поточище – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу (1847–1932);
с. Стрільче – метрична книга церкви реєстрації народження (1901–1933); села
Хмелева, Чернелиця – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1875–1931);
с. Чернелиця – метрична книга костелу реєстрації народження (1865–1931);
Калуський р-н: с. Войнилів, Довпотів – метрична книга церкви реєстрації народження (1900–1933); с. Довгий Войнилів – метрична книга церкви реєстрації
шлюбу (1887–1931); с. Дубовиця – метрична книга церкви реєстрації народження (1868–1931); с. Слобідка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу, смерті
(1893–1933); Коломийський р-н: с. Баб’янка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу, смерті (1884–1932); с. Ворона – метрична книга церкви реєстрації
шлюбу (1890–1932); с. Підгайчики – метрична книга церкви реєстрації смерті
(1890–1931); с. Турка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1905–1932);
Надвірнянський р-н: с. Делятин – метрична книга церкви реєстрації народження
(1927–1933); с. Ланчин – метрична книга церкви реєстрації народження (1914–
1932); м. Надвірна – метрична книга церкви реєстрації народження (1921–1932);
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м. Надвірна – метрична книга церкви реєстрації смерті (1915–1932); м. Надвірна – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1905–1931); Рогатинський р-н:
с. Журів – метрична книга костелу реєстрації шлюбу (1883–1933); с. ЛуковецьВишнівський – метрична книга церкви реєстрації народження (1903–1933);
с. Явче – метрична книга церкви реєстрації народження (1911–1932); Рожнятівський р-н: с. Красне – метрична книга церкви реєстрації смерті, шлюбу
(1868–1933); с. Погорілець – метрична книга церкви реєстрації смерті (1873–
1932); Снятинський р-н: с. Вовчківці – метрична книга церкви реєстрації народження (1915–1932); с. Заболотів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу
(1900–1932); с. Потічок – метрична книга церкви реєстрації смерті (1853–1933);
с. Русів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1907–1932); с. Стецева –
метрична книга церкви реєстрації народження (1923–1932); с. Тучапи, Драгасимів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1888–1933); Тисменицький
р-н: с. Козина – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу
(1893–1933); Тлумацький р-н: с. Долина (м. Тлумач, с. Олеша та ін.) – метрична книга церкви реєстрації смерті (1866–1932); с. Нижнів – метрична книга
церкви реєстрації народження, шлюбу (1881–1887); с. Нижнів – метрична книга церкви реєстрації смерті (1891–1901); м. Болехів – метрична книга костелу
реєстрації шлюбу (1893–1929); м. Івано-Франківськ – метрична книга катедри
реєстрації народження (1928–1931); метрична книга синагоги реєстрації народження (1931); метрична книга синагоги реєстрації народження (1932–1933);
метрична книга синагоги реєстрації смерті (1931–1932); метрична книга синагоги реєстрації шлюбу (1932); метрична книга синагоги реєстрації шлюбу (1933);
м. Коломия – метрична книга костелу реєстрації народження, смерті, шлюбу
(села Коломийського і Косівського районів) – 1932; метрична книга костелу
реєстрації народження (1926–1933).
8. Латинською, польською, українською мовами.
292.    1. Р-752
2. Жаб’ївський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1947 р. У 1962 р. Жаб’ївський район перейменовано у Верховинський. Нині Верховинський районний військовий комісаріат Івано-Франківської
області об’єднано з Косівським районним військовим комісаріатом з місцезнаходженням у м. Косові.
4. 6 справ
5. 1947–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи звуженого засідання обласної і районної Рад депутатів трудящих за
1947 р. Довідки щодо військово-економічного стану Жаб’ївського району Станіславської області за 1947–1949 рр. Донесення про боротьбу із загонами ОУНУПА в Жаб’ївському районі за 1948–1949 рр.
8. Російською мовою.
293.    1. Р-753
2. Станіславський обласний військовий комісаріат, з 1962 р. – Івано-Фран
ківський обласний військовий комісаріат
3. Створено у жовтні 1939 р. після вступу Червоної Армії на територію Західної України. У 1941 р. у зв’язку з окупацією нацистськими військами території
Станіславської області облвійськкомат тимчасово припинив свою діяльність
і його документацію були передано ліквідкому, що знаходився у м. Бровари Київської області. У 1944 р. після звільнення Червоною Армією території
Станіславської області від німецько-фашистських загарбників облвійськкомат поновив свою діяльність. У 1939 р. облвійськкомат підпорядковувався
Київському військовому округу; з 1944 по 1947 рр. – Львівському військовому
округу; з 1947 по 2000 рр. – Червонопрапорному Прикарпатському військовому округу; з 2000 р. – Західному оперативному командуванню Збройних Сил
України. Основними завданнями облвійськкомату є облік, довійськова підго-
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товка та призов громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, ведення військово-мобілізаційної роботи, облік і оптимальне використання наявних кадрових ресурсів офіцерів, старшин, сержантів і солдат
запасу, транспорту і шляхово-ремонтної техніки підприємств, установ, організацій області, організація оборонно-масової та військово-патріотичної роботи
серед військовозобов’язаних, призовників і допризовної молоді, здійснення
військово-оборонних заходів тощо.
4. 152 справи
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення і зведення міськрайвійськкоматів про призов мешканців області в рамках загальної мобілізації воєнного часу за 1944–1945 рр. Донесення про кількість
засуджених і відправлених у штрафні частини діючої армії. Звіти міськрайвійськкоматів про результати чергових призовів. Листування з міськрайвійськкоматами
про персональний облік втрат рядового і сержантського складу Червоної Армії.
Відомості про наявність промислових підприємств в області. Накази обласного
військового комісара і облвійськкомату. Звіти про облік кадрового офіцерського
складу. Донесення і рапорти про надзвичайні ситуації. Військово-економічні довідки по Станіславській області. Річні фінансові звіти і листування про грошове
забезпечення. Донесення міськрайвійськкоматів про облік дезертирів військових
частин. Статистичний і економічний опис території області. Донесення про боротьбу з ОУН-УПА на території області. Постанови і рішення звуженого складу
облвиконкому про облік могил загиблих воїнів. Постанови, протоколи і рішення
звужених засідань облвиконкому за 1960–1991 рр. Географічний опис території
області. Іменні списки на команди, відправлені у військові частини згідно призову і документи на поповнення тощо.
8. Російською мовою.
294.    1. Р-755
2. Вигодський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р.
Вигодський район ліквідовано, а населений пункт Вигода передано до складу
Долинського району.
4. 14 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви і розпорядження командування військового округу. Політдонесення
про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату і партійно-політичну
роботу за 1944–1945 рр. Відомості про військово-економічний стан Вигодського району за 1946–1949 рр. Донесення про комсомольську роботу. Рішення
звуженого засідання райвиконкому і відомості про облік братських могил за
1947–1949 рр. Відомості про облік втрат особового складу і матеріальне забезпечення сімей військовослужбовців за 1947–1948 рр.
8. Російською мовою.
295.    1. Р-756
2. Долинський об’єднаний районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено у 1944 р. Основні функції військкомату – ведення обліку, допризовна
підготовка та призов громадян на строкову військову службу, забезпечення мобілізаційної готовності резервістів та ін.
4. 10 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти і відомості військкомату про роботу щодо призову і приписки військовозобов’язаних за 1944–1945 рр. Листування про мобілізацію
військовозобов’язаних в діючу армію на звільненій від ворога території за
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1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату, партійно-політичну і комсомольську роботу за 1945–1948 рр. Директивні
вказівки і звіти щодо обліку братських та індивідуальних могил військовослужбовців за 1948–1949 рр. Листування про надзвичайні випадки і дисциплінарні
порушення за 1949 р.
8. Російською мовою.
296.    1. Р-759
2. Рогатинський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено у 1944 р. Надалі Рогатинський районний військовий комісаріат ІваноФранківської області було об’єднано з Галицьким районним військовим комісаріатом з базуванням об’єднаного районного військкомату у м. Галичі.
4. 1 справа
5. 1946 р.
6. 2009 р.
7. Документи щодо військово-економічного стану Рогатинського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
297.    1. Р-760
2. Бурштинський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Бурштинський район ліквідовано, а с-ще Бурштин ввійшло до складу
Галицького району.
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату і листування про партійно-комсомольську роботу за 1944–1948 рр. Статистичні звіти про облік військовозобов’язаних солдатів, матросів, сержантів і старшин
запасу за 1944 р. Донесення про бойовий і кількісний склад райвійськкомату,
листування про вивчення його особового складу за 1944 р. Листування про облік військовозобов’язаних. Списки дезертирів. Постанови звуженого засідання
виконкому про проведення мобілізації. Накази і розпорядження облвійськкомату та Львівського військового округу за 1944 р. Військово-економічна довідка
Бурштинського району за 1946–1948 рр. Методичні рекомендації, розклад занять з кадровим офіцерським складом за 1947 р.
8. Російською мовою.
298.    1. Р-762
2. Більшівцівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Більшівцівський район ліквідовано, а с-ще Більшівці увійшло до складу Галицького району.
4. 17 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про роботу військкомату за 1944 р. Зведення і звіти про призов і відправлення призовників за 1944 р. Відомості про наявність навчальних
закладів щодо підготовки допризовників та осіб запасу 1927 р. народження.
Листування з облвійськкоматом і донесення про
боротьбу з повстанцями
ОУН-УПА, вбивства та випадки дезертирства за 1944–1946 рр. Директиви
облвійськкомату щодо атестації офіцерського складу і листування з питань
атестації за 1945 р. Директиви і відомості щодо наявності і кількості бойової
та навчальної зброї. Донесення про бойовий склад райвійськкомату за 1945 р.
Директиви облвійськкомату про ресурси військовозобов’язаних за 1945 р. До-

154

Державний архів Івано-Франківської області
несення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату. Довідки про військово-економічний стан району за 1946–1948 рр. Донесення про
участь працівників райвійськкомату в хлібозаготівельній кампанії за 1947 р.
Листування з облвійськкоматом і органами прокуратури про розшук дезертирів за 1947 р.
8. Російською мовою.
299.    1. Р-763
2. Коломийський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт.
4. 27 справ
5. 1944–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про диверсійні і терористичні акти в Коломийському районі за 1944–
1945 рр. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Військово-економічні довідки району за 1945–
1949 рр. Донесення про випадки дезертирства за 1945 р. Статистичні звіти про
склад партійної організації райвійськкомату.
Протоколи звужених засідань
райвійськкомату за 1945–1958 рр. Рішення звужених засідань облвиконкому і
Коломийського райвиконкому за 1968–1981 рр.
8. Російською мовою.
300.    1. Р-764
2. Коломийський міський військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Див. Р-763
4. 72 справи
5. 1944–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки Коломийського району за 1944–1967 рр. Накази і
розпорядження Коломийського міськвійськкомату, воєнкома і начальника гарнізону за 1944–1945 рр. Донесення про політико-моральний стан особового складу
міськвійськкомату за 1944 р. Звіт про бойовий і кількісний склад міськвійськкомату за 1945 р. Політдонесення про політико-виховну, партійну і комсомольську
роботу та спецпропаганду за 1947–1956 рр. Протоколи звужених засідань міськвиконкому за 1953–1967 рр. Рішення звужених засідань обласної, Коломийської
міської і районної Ради про забезпечення мобілізації за 1964–1985 рр. Протоколи
звужених засідань Коломийської міської Ради за 1986–1991 рр.
8. Російською мовою.
301.    1. Р-765
2. Печеніжинський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1946 р. з головною метою мобілізації призовників до лав Червоної
Армії. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Печеніжинський район ліквідовано, а с-ще Печеніжин увійшло до складу Коломийського району.
4. 14 справ
5. 1946–1954 р.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки Печеніжинського району за 1946–1948 рр. Постанови звужених засідань Станіславського облвиконкому за 1949 р. Протоколи
звужених засідань Печеніжинського райвиконкому за 1950–1954 рр. Політдонесення і доповіді про політико-моральний стан у військових частинах, виховну,
партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1949–1954 рр.
8. Російською мовою.
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302.    1. Р-766
2. Городенківський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано зі Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкомату у м. Снятині.
4. 50 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за
1944–1945 рр. Військово-економічна довідка Городенківського району за 1945–
1948 рр. Постанови звужених засідань виконкомів Рад депутатів трудящих за
1951–1954 рр. Матеріали звужених засідань виконкомів за 1957–1962 рр. Плани
робіт, рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому і листування з
різних питань за 1960–1991 рр.
8. Російською мовою.
303.    1. Р-767
2. Чернелицький районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Чернелицький район було ліквідовано, а с-ще Чернелиця ввійшло
до складу Городенківського району Станіславської області, з 1962 р. – ІваноФранківської області.
4. 3 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості Чернелицького райвійськкомату про боротьбу з повстанцями ОУНУПА за 1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу
Чернелицького райвійськкомату за 1945 р. Військово-економічна довідка Чернелицького району за 1948 р.
8. Російською мовою.
304.    1. Р-768
2. Надвірнянський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Надвірнянський районний військовий комісаріат об’єднано з Богородчанським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірній
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви та інструкції облвійськкомату з фінансових питань за 1944–
1945 рр. Донесення і листування про виконання нарядів щодо мобілізації військовозобов’язаних за 1944 р. Статистичні звіти щодо обліку
військовозобов’язаних солдатів, матросів, сержантів і старшин запасу за 1945 р.
Протоколи засідань військово-медичної комісії за 1945–1948 рр. Директиви обл
військкомату і копії директив штабу Львівського військового округу з питань
репатріації радянських громадян за 1945 р. Довідки про військово-економічний
стан Надвірнянського району за 1945–1948 рр. Листування про взяття на облік і
зняття з обліку військовозобов’язаних запасу за 1945 р. Повідомлення і списки
загиблих, померлих військовослужбовців і тих, що пропали безвісти за 1946 р.
Копії донесень про діяльність ОУН-УПА на території Надвірнянського району
за 1947–1948 рр. Листування про облік втрат Червоної Армії за 1947 р.
8. Російською мовою.
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305.    1. Р-769
2. Снятинський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Снятинський районний військовий комісаріат
об’єднано з Городенківським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкоматому у м. Снятині
4. 53 справи
5. 1944–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про проведений призов військовозобов’язаних запасу за 1944–1945 рр.
Копії директивних вказівок облвійськкомату щодо особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Політдонесення про партійно-політичну роботу і проведення мобілізації у Снятинському районі за 1944 р. Директиви
облвійськкомату і листування про розшук і облік нагороджених за 1944 р.
Виписки з наказів про призначення і звільнення в запас за 1945 р. Донесення про бойовий і кількісний склад райвійськкомату за 1945 р. Листування про боротьбу з ОУН-УПА в Снятинському районі за 1945 р. Довідка про
військово-економічний стан району за 1945–1948 рр. Донесення про випадки
дезертирства за 1946 р. Протоколи звужених засідань виконкому обласної і
Заболотівської районної Рад депутатів трудящих за 1944–1958 рр. Постанови
і протоколи звужених засідань облвиконкому і Снятинського райвиконкому за
1953–1989 рр.
8. Російською мовою.
306.    1. Р-770
2. Яблунівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Яблунівський район було ліквідовано, а с-ще Яблунів ввійшло до складу Косівського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим
комісаріатом з базуванням військкомату у м. Косові.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Накази районного військового комісара за 1944–1946 рр. Військово-економічна
довідка Яблунівського району за 1946 р. Політдонесення про політикоморальний стан і дисципліну за 1948 р.
8. Російською мовою.
307.    1. Р-771
2. Гвіздецький районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено в 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації
осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від
30 грудня 1962 р. Гвіздецький район було ліквідовано, а с-ще Гвіздець
увійшло до складу Городенківського району Івано-Франківської області.
У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано із
Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Снятині.
4. 16 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про особовий склад райвійськкомату за 1944–1945 рр. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату
і партійно-політичну роботу за 1944–1948 рр. Накази обласного військового
комісара з питань діяльності райвійськкомату за 1945 р. Огляд і довідки про
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військово-економічний стан Гвіздецького району за 1945–1948 рр. Листування
про нагородження і списки нагороджених військовослужбовців за 1945 р. Листування з облвійськкоматом про персональну справу офіцера райвійськкомату
Сахарова І.Л. за 1945 р. Періодичні доповіді про результати бойової і політичної підготовки за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
308.    1. Р-772
2. Перегінський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 р. Перегінський район було ліквідовано, а с-ще Перегінськ увійшло
до складу Рожнятівського району Станіславської області, з 1962 р. – ІваноФранківської області. У 1999 р. Рожнятівський районний військовий комісаріат об’єднано із Калуським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкомату у м. Калуші.
4. 17 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–1945 рр.
Військово-економічна довідка Перегінського району за 1946 р. Листування з
райвідділом НКВС УРСР та облвійськкоматом про випадки дезертирства за
1944–1945 рр. Постанови звужених засідань Перегінського райвиконкому за
1950–1959 рр. Алфавітні книги призовників 1933, 1934 і 1935 років народження за 1952 р. Рішення звуженого засідання Перегінського райвиконкому від
12 березня 1959 р. “Про підсумки листування з призовною дільницею громадян 1940 р. народження і завдання щодо підготовки до призову на 1959 р.”
8. Російською мовою.
309.    1. Р-773
2. Заболотівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Заболотівський район було ліквідовано, а с-ще Заболотів увійшло до
складу Снятинського району Івано-Франківської області.
4. 20 справ
5. 1944–1955 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за
1944–1951 рр. Військово-економічні довідки Заболотівського району за 1945–
1949 рр. Звіти про проведення призову на строкову службу за 1944–1954 рр.
Копії повідомлень за 1944 р. про загиблих і тих, хто пропав безвісти. Звіти і
відомості про навчання військовозобов’язаних запасу та боротьбу з ОУН-УПА
в районі за 1945–1946 рр. Списки комуністів і комсомольців за 1945 р. Повідомлення на померлого військовослужбовця Данилюка Д.К. за 1955 р.
8. Російською мовою.
310.    1. Р-774
2. Войнилівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Войнилівський район було ліквідовано, а с-ще Войнилів увійшло до
складу Калуського району Івано-Франківської області.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкома-
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ту за 1944–1946 рр. Військово-економічна довідка Войнилівського району за
1948 р. Звіти про проведення призову на строкову службу за 1944 р. Директиви облвійськкомату і листування про бронювання робочої сили для народного
господарства за 1944 р. Алфавітна книга обліку призовників до лав Червоної
Армії за 1946 р. Книга наказів райвійськкомату за 1947 р.
8. Російською мовою.
311.    1. Р-775
2. Отинянський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1946 р. з першочерговим завданням обліку і призову військово
зобов’язаних на строкову службу. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30
грудня 1962 р. Отинянський район було ліквідовано, а с-ще Отиня ввійшло до
складу Коломийського району Івано-Франківської області. У 1989 р. згідно з
рішенням Верховної Ради України населеному пункту повернуто його історичну назву, що існувала до 1946 р. – Отинія.
4. 7 справ
5. 1946–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату
за 1946–1954 рр. та про партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу за 1946–1954 рр. Документи про випадки дезертирства і боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території Отинянського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
312.    1. Р-776
2. Коршівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня
1959 р. Коршівський район було ліквідовано, а с. Коршів увійшло до складу
Коломийського району Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківської) області.
4. 16 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за 1944–1954 рр. та про партійно-політичну і комсомольську роботу серед
особового складу за 1946–1954 рр. Список військовослужбовців, заарештованих органами контррозвідки “CМЕРШ” на території Коршівського району
за 1944 р. Довідка про військово-економічний стан Коршівського району за
1945 р. Донесення про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА за 1946 р. Відомості про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, вручення повідомлень про загиблих та надання допомоги їх сім’ям за 1947–1948 рр. Відомості
про благоустрій військових кладовищ за 1947 р.
8. Російською мовою.
313.    1. Р-777
2. Калуський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з головною на той час метою виявлення, обліку і мобілізації
призовників на фронт. У 1999 р. Калуський районний військовий комісаріат
об’єднано із Рожнятівським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкомату у м. Калуші.
4. 3 справи
5. 1945–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА в Калуському районі за
1944–1947 рр.
8. Російською мовою.
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314.    1. Р-778
2. Тлумацький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим на той час завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Тлумацький районний військовий
комісаріат об’єднано із Тисменицьким районним військовим комісаріатом з
базуванням військкомату у м. Тисмениця.
4. 24 справи
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви облвійськкомату та вказівки і звіти Тлумацького райвійськкомату
про проведення призову рядового і сержантського складу за 1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату та
про партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу за
1944–1952 рр. Довідки про військово-економічний стан Тлумацького району за
1945–1949 рр. Донесення про випадки дезертирства за 1945 р. Алфавітні книги
призовників 1933 і 1934 років народження за 1952–1953 рр.
8. Російською мовою.
315.    1. Р-780
2. Рожнятівський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Рожнятівський районний військовий комісаріат об’єднано з Калуським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкомату у м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Списки мобілізованих військовослужбовців по Рожнятівському району за 1944–
1945 рр. Військово-економічна довідка по Рожнятівському району за 1948 р. Рішення і постанови райвиконкому про підсумки приписки громадян за 1962 р.
8. Російською мовою.
316.    1. Р-781
2. Лисецький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Лисецький район було ліквідовано, а с-ще Лисець увійшло до складу
Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано із Надвірнянським районним
військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірна.
4. 13 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з облвійськкоматом про надзвичайні випадки, про моральний стан
особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Вказівки облвійськкомату і плани райвійськкомату про розшук призовників за 1945 р. Військовоекономічні довідки по Лисецькому району за 1945–1947 рр. Протоколи засідань
звуженого складу Станіславського облвиконкому і Лисецького райвиконкому
за 1955–1958 рр.
8. Російською мовою.
317.    1. Р-782
2. Солотвинський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
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3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня
1959 р. Солотвинський район було ліквідовано, а с-ще Солотвина ввійшло до
складу Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірна.
4. 6 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення політвідділу облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА і директивні вказівки політвідділу за 1944–1945 рр. Донесення про економічний
стан Солотвинського району за 1945–1948 рр. Політдонесення начальнику політвідділу облвійськкомату про політичну роботу і стан дисципліни серед особового складу райвійськкомату за 1945 р.
8. Російською мовою.
318.    1. Р-783
2. Обертинський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Обертинський район було ліквідовано, а с-ще Обертин ввійшло до
складу Городенківського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано зі Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Снятині.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення і доповідні про політико-моральний стан серед військовослужбовців, політико-виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1944–1946 рр. Директиви облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА
за 1945 р. Доповідні про випадки дезертирства серед військовозобов’язаних,
списки дезертирів за 1945 р. Військово-економічна довідка по Обертинському
району за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
319.    1. Р-784
2. Тисменицький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Тисменицький районний військовий комісаріат об’єднано із Тлумацьким районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Тисмениці.
4. 55 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки облвійськкомату про бронювання робочої сили за 1944 р.
Листування і облікові документи щодо розшуку військовозобов’язаних за
1944 р. Акти ревізії фінансового господарства за 1944 р. Політдонесення про
мобілізацію військовозобов’язаних мешканців району за 1944 р. Книга видачі
свідоцтв про звільнення від призову на строкову службу в період реєстрації за
1944 р. Звіти про проведений призов серед військовозобов’язаних за 1944 р.
Довідки про військово-економічний стан Тисменицького району за 1945–
1948 рр. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території
району за 1945–1948 рр. Політдонесення про моральний стан особового складу, партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу райвійськкомату за 1945–1948 рр. Списки дезертирів за 1945–1948 рр. Протоколи
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засідань військово-медичної комісії за 1947 р. Протоколи засідань звуженого
складу Станіславського (Івано-Франківського) облвиконкому і Тисменицького
райвиконкому за 1960–1979 рр. Рішення звужених засідань облвиконкому і райвиконкому за 1980–1991 рр.
8. Російською мовою.
320.    1. Р-785
2. Яремчанський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Яремчанський район було ліквідовано, а м. Яремча (з 2006 р. – Яремче)
ввійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. У
1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у
м. Надвірна.
4. 15 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки облвійськкомату: про мобілізацію сержантів і солдатів за
1944–1945 рр.; про фінансове забезпечення за 1944–1945 рр. Політдонесення
про партійно-політичну роботу за 1944–1947 рр. та про моральний стан особового складу за 1945–1947 рр. Довідки про військово-економічний стан Яремчанського району за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
321.    1. Р-786
2. Ланчинський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Ланчинський район було ліквідовано, а с-ще Ланчин ввійшло до складу Коломийського району Івано-Франківської області.
4. 6 справ
5. 1944–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення: про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1945–1947 рр.; про бойовий і кількісний склад райвійськкомату за 1945 р.;
про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території району за 1946 р. Довідки про військово-економічний стан Ланчинського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
322.    1. Р-787
2. Богородчанський районний військовий комісаріат Станіславської області, з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Богородчанський районний військовий
комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з
базуванням військкомату у м. Надвірна.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення: про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1945–1948 рр.; про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території
району за 1945 р. Довідки про військово-економічний стан Богородчанського
району за 1945–1948 рр. Постанови звужених засідань райвиконкому за 1945 р.
Списки осіб, які ухиляються від обліку та призову в армію за 1945 р.
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8. Російською мовою.
323.    1. Р-792
2. Болехівський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня
1962 р. Болехівський район було ліквідовано, а с-ще Болехів ввійшло до складу
Калуського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Калуський районний
військовий комісаріат об’єднано з Рожнятівським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944, 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
324.    1. Р-824
2. Галицький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Галицький районний військовий комісаріат об’єднано з Рогатинським районним військовим комісаріатом з базуванням
військкоматом в м. Галичі.
4. 30 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки і директиви облвійськкомату. Звіти райвійськкомату про виконання завдань мобілізації військовозобов’язаних мешканців Галицького району в діючу
армію за 1944 р. Інформації: про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА в районі
за 1944–1951 рр.; про штат райвійськкомату за 1944 р. Військово-економічні
довідки по району за 1945–1949 рр. Листування про випадки дезертирства в районі за 1946–1947 рр. Протоколи і рішення засідань звуженого складу райради
за 1952–1954 рр. Листування про розшук військовозобов’язаних за 1952 р. Доповідні про заходи з вдосконалення обліку військовозобов’язаних – мешканців
Галицького району за 1953 р.
8. Російською мовою.
325.    1. Р-825
2. Жовтневий районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб при
зовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня
1957 р. Жовтневий район було ліквідовано, а с-ще Жовтень увійшло до складу
Більшівцівського району Івано-Франківської області. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Більшівцівський район було ліквідовано,
а с-ще Жовтень увійшло до складу Галицького району Івано-Франківської області. Рішенням облвиконкому від 14 січня 1972 р. Жовтневу селищну раду
передано до складу Івано-Франківського району. Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 11 березня 1982 р. адміністративний центр Івано-Франківського
району перенесено в смт Тисмениця і район перейменовано на Тисменицький.
У 1999 р. Тисменицький районний військовий комісаріат об’єднано зі Тлумацьким районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Тисмениця.
4. 6 справ
5. 1945–1950 рр.
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6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА у Жовтневому районі за
1945–1950 рр. Листування: про випадки дезертирства в районі за 1947–1950 рр.;
про персональний облік втрат рядового і сержантського складу Червоної Армії;
про забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули, та інвалідів війни
за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
326.    1. Р-837
2. Косівський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Косівський районний
військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим комісаріатом з
базуванням військкомату у м. Косові.
4. 14 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА у Косівському районі за
1944–1946 рр. Доповідні і листування про хід мобілізації військовозобов’язаних
та про їх ресурси за 1945 р. Політдонесення про політико-моральний стан
особового складу райвійськкомату за 1944–1948 рр. Довідки про військовоекономічний стан району за 1945–1948 рр.
8. Російською мовою.
327.    1. Р-838
2. Кутський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня
1957 р. Кутський район ліквідовано, а с-ще Кути увійшло до складу Косівського району. У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з
Верховинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату
у м. Косові.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Копії вказівок облвійськкомату про підготовку і проведення чергового призову військовозобов’язаних за 1944–1945 рр. Політдонесення про політикоморальний стан особового складу райвійськкомату за 1946–1948 рр. Довідка
про військово-економічний стан Кутського району за 1948 р.
8. Російською мовою.
328.    1. Р-2152
2. Калуський міський військовий комісаріат Івано-Франківської області
3. Створено у 1965 р. У 1999 р. Калуський міський військовий комісаріат
об’єднано з Калуським районним військовим комісаріатом і з Рожнятівським
районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 42 справи
5. 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Плани роботи, протоколи і рішення облвиконкому, райвиконкому і міськвиконкому за 1965–1991 рр.
8. Російською мовою.
329.    1. Р-2171
2. Івано-Франківський міський військовий комісаріат
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3 . Створено у жовтні 1939 р. після вступу Червоної Армії в Західну Україну. У
1941 р. у зв’язку з окупацією німецькими військами території Станіславської
області військкомат тимчасово припинив свою діяльність, а його документація була передана ліквідкому, що знаходився у м. Бровари Київської області.
У 1944 р. після звільнення Червоною Армією території Станіславської області
від німецько-фашистських загарбників роботу військкомату було оперативно
поновлено. До 1992 р. військкомат мав статус районного, з 1992 р. діє у статусі
міського.
4. 13 справ
5. 1980–1997 рр.
6. 2009 р.
7. Листування і рішення звужених засідань міськвиконкому за 1980–1997 рр.
8. Російською, українською мовами.
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330.    1. Р-108
2. Сквирський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Сквира Київської губернії
3. –
4. 6 справ
5. 1920–1922 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви, посвідчення та інші документи іноземних підданих, які проживали в
Бровківській, Бабинецькій, Топорківській волостях. Анкети та заяви про реєстрацію іноземних підданих в Ходорківській, Ружинській та Верховенській
волостях.
8. Російською мовою.
331.    1. Р-119
2. Будаївський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Будаївка Київського округу
3. Розпочав свою діяльність у березні 1923 р. із створенням укрупненого Будаївського району унаслідок об’єднання Будаївської, Микільсько-Борщагівської та
Шпитьківської волостей Київського повіту Київської губернії у відповідності
до постанови Президії ВУЦВК. Підпорядковувався Київському окрвиконкому.
Був ліквідований у 1927 р. унаслідок адміністративно-територіальної реформи.
4. 2 справи
5. 1922–1926 рр.
6. 2005 р.
7. Списки штатних і позаштатних працівників Шпитьківського волвиконкому. Довідки про стан бандитизму по Будаївському району. Іменні списки служителів
релігійних культів, офіцерів царської армії, що мешкали в Будаївському районі.
8. Російською мовою.
332.    1. Р-264
2. Київська обласна контракційно-заготівельна контора Головного управління рослинного каучуку “Головрослкаучук” Міністерства гумової промисловості СРСР, м. Київ
3. На виконання постанови РНК СРСР від 22 липня 1944 р. № 909 “Про заходи
зі зміцнення сировинної бази для виробництва природного каучуку” в Україні
було створено базу виробництва природного каучуку з кок-сагизу. Для контрактації та заготівлі кок-сагизу в колгоспах та організованого транспортування коренів кок-сагизу в районах, що займалися посівами цієї культури, були
створені відповідні заготівельні пункти, а в Києві – обласну контрактаційнозаготівельну контору у системі Головного управління рослинного каучуку Наркомату гумової промисловості СРСР (Головрослкаучук). У зв’язку з розвитком
виробництва більш дешевого синтетичного каучуку згідно з постановою Ради
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Міністрів СРСР всі контори системи Головрослкаучуку мали бути ліквідовані
до 1 квітня 1953 р.
4. 119 справ
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Київського облвиконкому і обкому КП(б)У про припинення посівів
кок-сагизу. Накази Міністерства хімічної промисловості СРСР про роботу Головрослкаучуку і контрактації кок-сагизу, постачання сировини заводам і про
припинення посівів кок-сагизу. Річні плани і звіти з посівів, контрактації коксагизу.
8. Російською мовою.
333.    1. Р-354
2. Київське обласне управління сільського господарства, м. Київ
3. –
4. 28 справ
5. 1952–1963 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження по обласному управлінню сільського господарства. Документи з питань відведення земельних ділянок. Списки і акти про знищення
документів.
8. Російською мовою.
334.    1. Р-610
2. Київська обласна контора Всесоюзного об’єднання з питань торгівлі з іноземцями “Торгзін”, м. Київ
3. Для здійснення ефективного керування облконторами “Торгзіну” в Україні було
створено Всеукраїнську контору “Торгзін”. До її функцій відносилися: безпосереднє керування торговельною і фінансовою діяльністю облконтор “Торгзіну”
в Україні; загальне керівництво організацією торгівельної мережі “Торгзіну”
в Україні, забезпечення торговельної мережі товарами, регулювання цін, вирішення питань, пов’язаних з підготовкою і розподілом кадрів. Ліквідовано у
січні 1936 р.
4. 9 справ
5. 1932–1934 рр.
6. 2005 р.
7. Списки громадян, що мали особові рахунки в Управлінні посилкових операцій
“Торгзіну” та у банку м. Нью-Йорка. Списки осіб, що отримували посилки з-за
кордону.
8. Російською мовою.
335.    1. Р-710
2. Київська обласна рада професійних спілок, м. Київ
3. На підставі рішення пленуму ЦК КПРС від 25 грудня 1962 р. і постанови ХІ
пленуму ВЦРПС від 24-26 грудня 1962 р. у січні 1963 р. у Київській області
створено дві самостійні ради профспілок: Київську обласну промислову раду
профспілок і Київську обласну сільську раду профспілок. Згідно з рішенням
жовтневого (1964 р.) пленуму ЦК КПРС і V пленуму ВЦРПС від 26-27 жовтня
1964 р. “з метою подальшого покращання діяльності профспілкових органів у
сфері виробництва, праці, комуністичного виховання, побутового і культурного
обслуговування трудящих” відновлено в краях і областях Української РСР та в
інших республіках де є промислові та сільські ради профспілок, єдині міжсоюзні органи – обласні, крайові ради профспілок. У січні 1965 р. Київську промислову і Київську сільську обласні ради профспілок об’єднано в одну Київську
обласну раду профспілок.
4. 17 справ
5. 1953–1968 рр.
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6. 2006 р.
7. Постанови, інструкції президії секретаріату Укррадпрофу, Київського раднаргоспу з питань закордонного туризму та охорони праці. Звіти та відомості про
працевлаштування громадян, які були звільнені за амністією. Зведений статистичний звіт про членство у профспілках.
8. Російською мовою.
336.    1. Р-880
2. Виконавчий комітет Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ
3. Створено у березні 1932 р. із започаткуванням Київської області як виконавчий
комітет Київської обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів. Відповідно до норм нової Конституції УРСР у 1939 р. перейменовано на виконком Київської обласної Ради депутатів трудящих. У зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області улітку 1941 р. припинив існування. Після визволення більшої частини території області Червоною Армією у листопаді
1943 р. поновив свою діяльність. У лютому 1963 р. у зв’язку з реорганізацією
адміністративно-територіального поділу і управління промисловістю та сільським господарством виконком Київської обласної Ради депутатів трудящих
було ліквідовано і на його базі створено виконком Київської обласної сільської
Ради депутатів трудящих і виконком Київської обласної промислової Ради депутатів трудящих. Згідно з Положенням про обласну Раду депутатів трудящих
Української РСР, схваленим постановою Президії Верховної Ради УРСР від 31
травня 1957 р., виконком обласної Ради депутатів трудящих є вищим органом
державної влади на території області.
4. 390 справ
5. 1943–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядчі документи виконавчого комітету Київської обласної ради народних
депутатів за 1943–1992 рр.
8. Російською мовою.
337.    1. Р-907
2. Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів
трудящих, м. Київ
3. Відповідно до постанови ВУЦВК УРСР від 20 червня 1932 р. у зв’язку з утворенням Київської області того ж року було створено Київське обласне архівне
управління, яке перебувало у підпорядкуванні Центрального архівного управління УРСР. До функцій відділу входило, зокрема, й загальне управління діяльністю Київського обласного історичного архіву. Відповідно до постанови
Президії Верховної Ради СРСР від 16 квітня 1938 р. та наказу НКВС СРСР від
17 січня 1939 р. № 19 відділ, як і інші архівні установи області, передано до
віддання УНКВС по Київській області. У 1941–1943 рр. відділ тимчасово припиняв свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією. Поновив діяльність
8 листопада 1943 р., на третій день після визволення Києва Червоною Армією.
У 1946 р. у зв’язку з реорганізацією системи НКВС у МВС архівний підрозділ
облвиконкому перейменовано на відділ державних архівів УМВС по Київській
області. У січні 1957 р. реорганізовано в архівний відділ УМВС Київського облвиконкому. За розпорядженням виконавчого комітету Київської обласної Ради
депутатів трудящих від 5 липня 1960 р. № 315 перейменовано в архівний відділ
виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих. Ліквідовано у 1988 р.,
його функції перейшли до Державного архіву Київської області.
4. 87 справ
5. 1948–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи ЕПК архівного відділу Київського облвиконкому. Акти перевірки та
доповідні записки щодо роботи архівного відділу.
8. Російською мовою.
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338.    1. Р-910
2. Державний архів Київської області, м. Київ
3. Створено 29 травня 1922 р. відповідно до постанови РНК УРСР від 20 квітня
1920 р. “Про націоналізацію і централізацію архівної справи в Україні” під назвою Київський центральний історичний архів. Підпорядковувався Головному
архівному управлінню Наркомату освіти УРСР, з січня 1923 р. — Центральному архівному управлінню при ВУЦВК, з жовтня 1925 р. — Окружному архівному управлінню. Зі створенням у 1932 р. Київської області на базі Київського
центрального історичного архіву і Київського окружного архівного управління
створено Київський обласний історичний архів, підпорядкований Архівному
управлінню при Київському облвиконкомі. У березні 1939 р. архів було перепідпорядковано Київському обласному управлінню НКВС УРСР. У березні
1944 р. змінив назву на Київський обласний державний архів МВС УРСР. У
1954 р. у зв’язку зі створенням Черкаської області, до якої відійшли кілька районів Південної Київщини та, відповідно, Черкаського обласного державного
архіву до останнього за територіальною ознакою з Києва було передано значну
кількість фондів. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 6 червня
1980 р. архів перейменовано на Державний архів Київської області. З вересня
1991 р. архів є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові обласної держадміністрації та
Державній архівній службі України.
4. 154 справи
5. 1944–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Київського облвиконкому і обкому КП(б)У про припинення посівів
кок-сагизу на території області. Накази міністра хімічної промисловості СРСР
про роботу “Головрослкаучуку” і контрактацію кок-сагизу
8. Російською мовою.
339.    1. Р-926
2. Управління хімічної промисловості Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Згідно з наказом Управління машинобудівної та хімічної промисловості Київського раднаргоспу від 20 грудня 1957 р. було затверджено статут міжобласного
тресту хімічної промисловості управління машинобудівної та хімічної промисловості Київського раднаргоспу. 30 травня 1958 р. за розпорядженням раднаргоспу Київського економічного адміністративного району № 258 було створено управління хімічної промисловості (на засадах госпрозрахунку). Основні
функції управління: оперативне керівництво підприємствами хімічної промисловості у рамках діяльності Київського раднаргоспу; планування, контроль за
діяльністю зазначених підприємств, їх матеріально-технічне забезпечення та
ін. Припинило свою діяльність у 1965 р. у зв’язку з ліквідацією системи раднаргоспів.
4. 32 справи
5. 1958–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і розпорядження Київського раднаргоспу. Наказ по управлінню. Виробничі плани підприємств, підвідомчих управлінню. Звіти про нещасні випадки на підпорядкованих підприємствах хімічної промисловості. Довідки про хід
будівництва підприємств хімічної промисловості. Акти на знищення таємних
документів.
8. Російською мовою.
340.    1. Р-1082
2. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих, м. Київ
3. Київський обласний відділ комунального господарства (облкомунгосп) створено у 1932 р. у зв’язку з утворенням Київської області. У серпні 1941 р.

169

Реєстр розсекречених архівних фондів України
відділ припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією. Поновив діяльність у листопаді 1943 р. У 1963 р. у зв’язку з реорганізацією системи управління народним господарством було створено два
відділи: промисловий облкомунгосп і сільський облкомунгосп. Через два
роки було відновлено попередню систему управління і єдиний облкомунгосп. Облкомунгосп здійснював загальне управління сферою житлового і
комунального господарства Київської області, забезпеченням їх належного
функціонування, матеріально-технічним постачанням, ремонтом обладнання тощо.
4. 56 справ
5. 1944–1967 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, накази установ та організацій вищого рівня та листування з ними
щодо упорядкування військових кладовищ та могил військовослужбовців. Накази з питань організації системи цивільної оборони міністра комунального
господарства УРСР, начальника цивільної оборони Київської області, завідувача Київського облкомунгоспу. Постанови Київського обкому КПУ, рішення виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих щодо цивільної оборони.
Листування з різними установами з житлових питань, щодо захворювань на холеру, поховань іноземних військовослужбовців. Перелік мостів, які знаходяться
у віданні міських Рад депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
341.    1. Р-1150
2. Чорнобильський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чорнобиль Київської губернії
3. –
4. 1 справа
5. 1923 р.
6. 2005 р.
7. Наказ Київського окружного виконавчого комітету про проведення перевиборів
ради церковних общин. Протоколи загальних зборів парафіян церкви св. Миколая м. Горностайполя. Списки членів ради церковної общини.
8. Російською мовою.
342.    1. Р-1163
2. Група контролерів Міністерства державного контролю СРСР по Київських
територіальних управліннях Головного управління державних продуктових резервів і Головного управління держмайнресурсів при Раді Міністрів
СРСР
3. Групу створено на підставі рішення Президії Верховної Ради СРСР від 23 вересня 1940 р. Підпорядковувалася Головному управлінню державних продовольчих резервів при Раді Міністрів СРСР. Група контролерів здійснювала загальний контроль за збереженістю і використанням продовольчих та матеріальних
ресурсів, дотриманням правил складського зберігання ресурсів, правильністю
ведення звітів організацій, що здійснювали зберігання, їх достовірністю тощо.
4. 171 справа
5. 1949–1953 рр.
6. 2008 р.
7. Копії директивних наказів, інформаційних і інструктивних матеріалів Міністерства державного контролю СРСР, надіслані для відома. Протоколи службових
нарад. Листування з МДК СРСР, партійними органами, Київськими територіальними управліннями щодо контролю і обліку документів і матеріальних ресурсів. Квартальні плани і звіти про роботу групи контролерів. Документи за
підсумками проведених перевірок.
8. Російською мовою.
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343.    1. Р-1188
2. Головне фінансове управління Київської обласної державної адміністрації,
м. Київ
3. Створено у лютому 1932 р. як облфінвідділ у зв’язку із запровадженням
в Україні нового адміністративно-територіального поділу, створенням Київської області. Безпосередньо підпорядковувався виконкому Київської
обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з
1939 р. – виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих та одночасно наркомату (з 1946 р. – міністерству) фінансів УРСР. Ліквідовано у
процесі реорганізації управління промисловістю і сільським господарством
у лютому 1963 р. На його базі створені сільський облфінвідділ та промисловий облфінвідділ. Через два роки поновлено єдиний облфінвідділ. Керував
роботою районних і Білоцерківського міського фінансових відділів Київської області, дбав про реалізацію державної бюджетної політики на території області, планування та забезпечення установ і організацій коштами,
дотримання в них фінансової дисципліни. З проголошенням незалежності
України та низки реорганізацій апарату державного управління – Головне
фінансове управління Київської обласної державної адміністрації.
4. 4142 справи
5. 1963–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення і розпорядження облвиконкому про виділення коштів. Накази, вказівки
союзного і республіканського міністерств фінансів та облвиконкому. Плани і
кошториси облфінвідділу з питань фінансування витрат на заходи державної
оборони на 1964–1968 р. Річні звіти облфінвідділу з фінансування і витрат на
заходи державної оборони, затверджені облвиконкомом. Акти про знищення
документів, які не підлягають зберіганню.
8. Російською мовою.
344.    1. Р-2052
2. Греблівська сільська управа, с. Бикова Гребля Білоцерківського району
Київської області
3. Створена в 1941 р. нацистськими окупантами. Безпосередньо підпорядковувалась Білоцерківській районній управі. Здійснювала функції виконавчої влади
та адміністративного управління у селі, контролювала виконання сільськогосподарських робіт та розпоряджень окупаційної влади місцевим населенням.
Припинила діяльність у кінці 1943 р. із звільненням Білоцерківського району
від окупації.
4. 11 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та постанови Білоцерківської районної управи. Списки військовополонених червоноармійців, які перебувають у с. Бикова Гребля. Списки працівників та службовців сільської управи. Статистичні відомості, листування з різних
питань.
8. Російською мовою.
345.    1. Р- 2055
2. Краснопільська сільська управа, с. Краснопілка Уманського району Київської області
3. Створена в 1941 р. нацистськими окупантами. Безпосередньо підпорядковувалась Уманській районній управі. Здійснювала функції виконавчої влади та
адміністративного управління в селі, контролювала виконання сільськогосподарських робіт та розпоряджень окупаційної влади місцевим населенням. Припинила діяльність у кінці 1943 р. із звільненням Уманського району від окупантів.
4. 7 справ
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5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та розпорядження Уманської районної управи. Листування про підготовку до весняної сівби. Відомості на виплату заробітної плати членам громадського господарства села. Списки: селян, які не сплатили адміністративний
податок; осіб, звільнених від зазначеного податку.
8. Російською мовою.
346.    1. Р- 2061
2. Димерська сільська управа, с. Димер Димерського району Київської області
3. Створена в 1941 р. нацистськими окупантами. Безпосередньо підпорядковувалась Димерській районній управі. Здійснювала функції виконавчої влади та
адміністративного управління в селі, контролювала виконання сільськогосподарських робіт та розпоряджень окупаційної влади місцевим населенням.
Припинила діяльність восени 1943 р. із звільненням Димерського району від
окупації.
4. 12 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Листування Димерської районної управи із старостою с. Димер з господарських
питань. Статистичні звіти. Заяви мешканців села на виділення їм земельних ділянок, посівного матеріалу. Відомості з обліку худоби по селу тощо.
8. Російською мовою.
347.    1. Р- 2177
2. Сухоліський пункт “Заготзерно” Управління зернових виробництв України, с. Сухолісся Узинського району Київської області
3. –
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2005 р.
7. Платіжні відомості на виплату заробітної плати працівникам заготпункту. Табелі обліку штатних працівників і службовців заготпункту. Акти інвентаризації
майна загопункту.
8. Російською мовою.
348.    1. Р- 2178
2. Старинський цукровий завод Цукрової централі України, с. Старе Бориспільського району Київської області
3. Цукрозавод створено в середині ХІХ ст. Був власністю поміщика і великого землевласника Іваненка. На поч. ХХ ст. Іваненко продав свою маєтність, включаючи й цукрозавод капіталісту П. Бродському. Після 1917 р. завод було націоналізовано. Під час нацистської окупації завод став одним з підприємств Цукрової
централі України і розглядався як джерело продовольчого забезпечення рейху
і вермахту. При відступі окупанти намагалися знищити завод, але цим планам
завадили радянські партизани. Нині – ВАТ “Старинський цукровий завод”.
4. 2 справи
5.1943 р.
6. 2005 р.
7. Протоколи технічних нарад. Акти технічного обстеження заводу. Списки працівників на отримання продуктового пайка. Доручення керівництва заводу з виробничих питань.
8. Російською мовою.
349.    1. Р- 2179
2. Смілянська районна управа, с. Сміла Київської області
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3. Створена у вересні 1941 р. нацистськими окупантами. Здійснювала функції
виконавчої влади та адміністративного управління на території Смілянського
району, зокрема, контроль за працевлаштуванням місцевого населення, виконанням ним сільськогосподарських робіт. Припинила діяльність восени 1943
році із звільненням району від нацистської окупації.
4. 2 справи
5. 1942 – 1943 рр.
6. 2005 р.
7. Списки ветеринарів, що мешкали у Смілянському районі. Акти ветеринарної
перевірки худоби по району. Відомості на отримання посівного матеріалу громадськими господарствами Смілянського району.
8. Російською мовою.
350.    1. Р- 2194
2. Громадське господарство № 1, с. Жереб’ятин Бориспільського району Київської області
3. Створено і функціонувало на окупованій нацистами території з метою раціонального використання місцевих трудових ресурсів та продовольчого забезпечення
рейху і вермахту. Здійснювало організацію і виконання селянами сільськогосподарських робіт, вело облік трудоднів та наявного реманенту. Припинило діяльність восени 1943 р. зі звільненням території Київщини від окупації.
4. 3 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців села про виділення земельних ділянок. Списки селян. Відомості на виплату заробітної плати працівникам старостату села.
8. Російською мовою.
351.    1. Р- 2195
2. Білоцерківське міське господарство управління бургомістра (міськгосп),
м. Біла Церква Київської області
3. Створено восени 1941 р. нацистськими окупантами. Міськгосп був одним з
елементів управління містом з боку окупаційної влади на чолі з бургомістром.
Здійснював адміністративно-господарську діяльність у Білій Церкві, планування, фінансування видатків, функціонування установ охорони здоров’я, освіти,
дбав про працевлаштування жителів міста, ремонт доріг і будівель, належний
санітарний стан міста тощо. Припинив діяльність у січні 1944 р. із звільненням
міста і Білоцерківського району від окупантів.
4. 1 справа
5. 1941–1942 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців міста на видачу матеріальної допомоги. Заяви про надання
дозволів на торгівлю. Листування з установами та організаціями про виділення
продовольчих продуктів і різних матеріалів.
8. Російською мовою.
352.    1. Р- 2197
2. Бориспільський пункт “Заготзерно” Управління зернових виробництв
України, м. Бориспіль Київської області
3. –
4. 1 справа
5. 1943 рр.
6. 2005 р.
7. Доручення на одержання тари для транспортування зерна.
8. Російською мовою.
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353.     1. Р-2211
2. Військівська сільська управа, с. Військове Хабенського району Київської
області
3. Створена у вересні 1941 р. нацистськими окупантами. Здійснювала функції виконавчої влади на території села, контроль за працевлаштуванням місцевого населення, виконанням ним сільськогосподарських робіт та повинностей і сплати
податків. Припинила діяльність восени 1943 р. із звільненням Хабенського району від нацистської окупації.
4. 2 справи
5. 1942 р.
6. 2005 р.
7. Списки селян – платників податків. Відомості по обліку домашньої худоби.
Список працівників сільуправи.
8. Російською мовою.
354.     1. Р-2217
2. Яблунівська сільська управа, с. Яблунька Хабенського району Київської
області
3. Див. Р-2211
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2005 р.
7. Протоколи засідань сільської управи щодо продажу колишніх будівель, які до
війни належали місцевому колгоспу.
8. Російською мовою.
355.     1. Р-2242
2. Ківшоватська сільська управа, с. Ківшовата Таращанського району Київської області
3. Див. Р-2211
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Список мешканців села, що виїхали на роботу до Німеччини, станом на 1 червня 1943 р.
8. Російською мовою.
356.     1. Р-2263
2. Побережківська сільська управа, с. Побережка Богуславського району Київської області
3. Див. Р-2211
4. 1 справа
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців села щодо надання допомоги на дитину. Довідка-дозвіл на
одруження.
8. Російською мовою.
357.     1. Р-2308
2. Паланочківська сільська управа, с. Паланочка Маньківського району Київської області
3. Див. Р-2211
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2005 р.
7. Список мешканців села. Список осіб, відправлених на роботу у Німеччину. Матеріали з обліку худоби, що належала мешканцям села. Листування з установа-
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ми та організаціями Маньківського району з різних питань.
8. Російською мовою.
358.     1. Р-2364
2. Управління шефа району “Київ-Вест”, м. Київ
3. –
4. 9 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Розпорядження та накази шефа району. Протоколи нарад при управлінні шефа.
Листування з гебітскомісаром, міською управою, старостами району. Бухгалтерські документи.
8. Російською мовою.
359.     1. Р-2367
2. Київська біржа праці, м. Київ
3. Створена нацистськими окупантами восени 1941 р. з метою обліку і працевлаштування мешканців Києва, у тому числі в Німеччині. Припинила існування
улітку-восени 1943 р. з відходом окупантів з міста.
4. 46 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Списки осіб та відомості про осіб, що виїхали на роботи до Німеччини. Списки
співробітників біржі праці. Інструкції медичної комісії щодо порядку визначення непрацездатності (інвалідності) безробітних. Списки безробітних киян,
нездатних до фізичної праці. Списки і адреси кустарних підприємств у Києві.
8. Російською мовою.
360.     1. Р-2372
2. Київський комітет місцевої організації взаємодопомоги, м. Київ
3. Створено нацистськими окупантами 10 березня 1942 р. як благодійну організацію. 16 вересня 1942 р. відповідно до вказівки міського голови Київському
місцевому комітетові допомоги було передано функції ліквідованого відділу
громадської опіки Київської міської управи. Реорганізовано 17 квітня 1943 р.
у Київський комітет організації місцевої взаємодопомоги. Діяльність комітету
поширювалася на м. Київ та його околиці і передмістя. У сферу діяльності комітету входили лікарні, дитячі ясла, дитячі будинки, інтернати, притулки, громадські їдальні, майстерні та майнові склади. Працівники комітету проводили
обстеження зазначених об’єктів та клопоталися про надання їм матеріальної
допомоги продуктами і майном, організовували обіди для злиденних і безпомічних прошарків населення міста. Ліквідовано у жовтні 1943 р.
4. 3 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Накази по конторі їдалень Київського комітету допомоги. Листування з Київської біржею праці. Списки працівників категорії фольксдойче на отримання
продуктових карток. Списки працівників дитячого будинку № 10.
8. Російською мовою.
361.     1. Р-2375
2. 2-й польовий відділ водних шляхів, м. Київ
3. –
4. 38 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та інструкції 2-го польового відділу водних шляхів. Листування з штадткомісаріатом. Списки команд пароплавів, барж. Акти та доповідні записки про
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нештатні події, що відбувались у період навігації. Списки осіб на отримання
хлібних карток. Відомості про заробітну плату працівників 2-го польового відділу водних шляхів.
8. Російською мовою.
362.     1. Р-2388
2. Німецький інститут гігієни в рейхскомісаріаті Україна, м. Київ
3. –
4. 4 справи
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Листування з лікувальними закладами щодо доставки донорської крові для хворих та поранених. Списки лікарських препаратів, оголошення німецьких фармацевтичних фірм.
8. Російська, німецька мови
363.     1. Р-2389
2. Київська музично-драматична консерваторія
3. –
4. 9 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Виступи на радіо професорів Київської музично-драматичної консерваторії.
Списки співробітників та студентів (у т.ч. фольксдойче). Особисті справи старшого наукового співробітника І.Л. Саратовського та професора В.Г. Івановського.
8. Російська, німецька мови
364.     1. Р-2394
2. Команда охоронної поліції Подільського району м. Києва, м. Київ
3. Підрозділи охоронної (допоміжної) поліції (“шупо”, нім. Schutzpolizei) створювалися нацистською окупаційною владою як органи забезпечення громадського
порядку за адміністративно-територіальною ознакою. Як правило, формувалися з військовополонених і місцевого населення. Підпорядковувалися німецьким
поліційним управлінням на окупованих територіях. Київська міська управа займалася лише адміністративною підтримкою поліції (формуванням штатів, виплатою платні, доведенням розпоряджень німецької влади та ін.). Охоронна поліція припинила існування з визволенням Києва Червоною Армією у листопаді
1943 р.; затримані поліцаї переслідувалися у судовому порядку як зрадники.
4. 5 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2004 р.
7. Списки та адреси заарештованих осіб, звинувачених у пограбуваннях і мародерстві у Подільському районі. Списки свідків злочинів. Акти обшуків, списки
речей, повернутих їх власникам. Листування з різними організаціями з господарських питань.
8. Російською мовою.
365.     1. Р-2402
2. Світильнянська сільська управа, с. Світильня Броварського району Київської області
3. Див. Р-2211
4. 41 справа
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та розпорядження Броварської районної управи. Списки: мешканців
села; військовополонених, що тимчасово перебували у селі. Плани ведення
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сільськогосподарських робіт та статистичні відомості про виконані роботи.
8. Російською мовою.
366.     1. Р-2403
2. Кулажинська сільська управа, с. Кулажинці, Броварського району Київської області
3. Див. Р-2211
4. 5 справ
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Директиви та розпорядження Броварської районної управи. Акт перепису худоби та продуктів харчування по селу.
8. Російською мовою.
367.     1. Р-2405
2. Управління електричних підприємств м. Києва, м. Київ
3. Створене нацистськими окупантами восени 1941 р. з метою керування мережею
електрогенеруючих підприємств Києва, безперебійного забезпечення важливих
для окупантів об’єктів електроенергією. Ліквідоване восени 1943 р. з визволенням Києва від окупантів.
4. 10 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Накази по управлінню. Списки співробітників управління. Звіти щодо експлуатації електричних підприємств. Бухгалтерські документи. Списки абонентів
міської телефонної мережі.
8. Російською мовою.
368.     1. Р-2409
2. Управління шефа району “Київ-Норд” Київської міської управи, м. Київ
3. –
4. 57 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Розпорядження міського голови. Постанови керівника адміністративного відділу райуправи. Звіти про роботу структурних підрозділів управи. Листування з
установами та організаціями з різних питань.
8. Російською мовою.
369.     1. Р-2410
2. Управління міських садів та парків лісопаркового управління м. Києва,
м. Київ
3. Cтворене нацистськими окупантами та підлеглою їм міською управою восени
1941 р. з метою утримання в належному стані масивів зелених насаджень у місті. Ліквідоване після визволення Києва Червоною Армією у листопаді 1943 р.
4. 2 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Накази та розпорядження міської управи, управління міських садів та парків.
Листування з різними організаціями та установами щодо охорони садів і парків, опалювання оранжерей у зимовий період, заготівлі фуражу тощо. Списки
працівників та службовців управління міських садів та парків. Бухгалтерські
документи.
8. Російською мовою.
370.     1. Р-2413
2. Залізнична районна управа, м. Київ
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3. Створена восени 1941 р. Підтримувала функціонування окупаційного режиму
на території Залізничного району м. Києва. Вирішувала питання фінансування
діючих установ, землекористування, освіти, охорони здоров’я, працевлаштування,
реєстрації актів цивільного стану, охорони правопорядку тощо. Припинила діяльність у листопаді 1943 р. після звільнення міста від окупантів.
4. 2 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Плани, звіти про роботу управи за 1942 р. Відомості про законсервовані школи,
дитячі садки. Списки пенсіонерів та інвалідів – мешканців Залізничного району.
8. Російською мовою.
371.     1. Р-2421
2. Акціонерне товариство кінематографії на Україні “Укрінфільм”, м. Київ
3. –
4. 77 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Списки директорів кінотеатрів, розташованих у м. Києві та Київській області.
Анкети, посвідчення, зобов’язання службовців головного бюро кінематографії
м. Києва та області. Документи технічного та фінансового відділів товариства.
8. Російська, німецька мови.
372.     1. Р-2430
2. Обухівська сільська управа, с. Обухів Обухівського району Київської області
3. Створена у вересні 1941 р. нацистськими окупантами. Здійснювала функції виконавчої влади на території села, контроль за працевлаштуванням місцевого населення, виконанням ним сільськогосподарських робіт та різних повинностей.
Припинила діяльність восени 1943 р. після звільнення Обухівського району від
нацистських окупантів.
4. 5 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Плани, звіти про роботу сільської управи. Листування з Обухівською районною
управою з питань організації сільськогосподарських робіт. Бухгалтерські документи. Списки селян на видачу продуктів харчування, на сплату податків.
8. Російською мовою.
373.     1. Р-2435
2. Обухівська районна управа, с. Обухів Обухівського району Київської області
3. Створена у вересні 1941 р. нацистськими окупантами. Здійснювала функції виконавчої влади на території району, контроль за працевлаштуванням місцевого
населення, виконанням ним сільськогосподарських робіт та різних повинностей. Припинила діяльність восени 1943 р. із звільненням району від нацистських окупантів.
4. 8 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Розпорядження та накази районної управи. Довідки про народження дітей по
Обухівському району. Відомості про облік та обмін радянських рублів на емітовані окупантами українські карбованці по району.
8. Російською мовою.
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374.     1. Р-2449
2. Васильківська міська управа, м. Васильків Київської області
3. Створена восени 1941 р. як інструмент реалізації адміністративних і управлінських функцій з боку нацистських окупантів. Керівництво міської управою
здійснював бургомістр, якому підпорядковувалися структурні підрозділи управи. Міська управа припинила діяльність восени 1943 р. після звільнення м. Василькова Червоною Армією.
4. 7 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та постанови бургомістра м. Василькова. Акти технічного обстеження
промислових підприємств та шкіл на території міста. Списки: жителів м. Василькова; військовополонених, що працювали на підприємствах та в громадських господарствах Васильківського району.
8. Російською мовою.
375.     1. Р-2480
2. Тарганська сільська управа, с. Тарган Володарського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 6 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та розпорядження Володарської районної управи. Списки сільських господарств – платників податків. Акти ревізії та відомості про надходження податків від населення. Відомості з обліку худоби у селі.
8. Російською мовою.
376.     1. Р-2486
2. Вербівецька сільська управа, с. Вербівець Катеринопільського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 3 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Накази та розпорядження Катеринопільської районної управи. Списки: жителів
с. Вербівець; осіб, звільнених від сплати податку; на отримання земельних ділянок і матеріальної допомоги; осіб, що направляються на роботу до Німеччини.
8. Російською мовою.
377.     1. Р-2570
2. Українська охоронна поліція Старинського куща поліції, с. Старе Бориспільського району Київської області
3. Поліційний підрозділ у селі створено у грудні 1941 р. з числа місцевих
мешканців-колаборантів за розпорядженням німецького командування. Поліція здійснювала підтримання порядку на окупованій території, охорону мостів,
була основною силою у протидії партизанам. Проводила обшуки, арешти у випадках опору окупантам. Припинила діяльність при звільненні Бориспільського району від окупантів восени 1943 р.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2005 р.
7. Накази та розпорядження української охоронної поліції Бориспільського гебіту.
Акти про обшуки та вилучення майна у мешканців села.
8. Російською мовою.
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378.     1. Р-2605
2. Бориспільська міська управа, м. Бориспіль Київської області
3. Див. Р-2449
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2005 р.
7. Розпорядження Бориспільської міської та Бориспільської районної управ.
Списки членів громадського господарства № 2 м. Борисполя.
8. Російською мовою.
379.     1. Р-2635
2. Бакалівська сільська управа, с. Бакали Білоцерківського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 6 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Постанови і розпорядження бургомістрату і бургомістра м. Біла Церква. Протоколи загальних зборів мешканців села. Списки полонених червоноармійців,
що перебували на сільськогосподарських роботах у селі.
8. Російською мовою.
380.     1. Р-2654
2. Станишівська сільська управа, с. Станишівка Іванківського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців села, рідні яких були вивезені на роботу до Німеччини, щодо
надання їм матеріальної допомоги.
8. Російською мовою.
381.     1. Р-2656
2. Федорівська сільська управа, с. Федорівка Іванківського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців села, рідні яких були вивезені на роботу до Німеччини.
8. Російською мовою.
382.     1. Р-2659
2. Іванківський гебітскомісаріат, м. Іванків Іванківського району Київської
області
3. Функціонував у період нацистської окупації м. Іванкова та Іванківського району. Був виконавчим органом нижчої ланки адміністративної системи окупаційної влади. Контролював діяльність органів місцевого сільського і міського
самоврядування, безпосередньо визначав коло повноважень і обов’язків Іванківського бургомістрату, виконання сільськогосподарських повинностей щодо
постачання вермахту продуктами харчування. Припинив діяльність із звільненням міста від нацистських окупантів.
4. 3 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Директиви гебітскомісаріату щодо стягнення земельного та грошового податків
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з населення Іванківського району. Фінансові документи.
8. Російською мовою.
383.     1. Р-2663
2. 1-й Київський дріжджовий завод Центрального об’єднання бродильної
промисловості та напоїв, м. Київ
3. –
4. 1 справа
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Накази та інструкції Головного управління харчової промисловості рейху. Накази по Київському дріжджовому заводу. Списки робітників та службовців заводу. Листування з різними установами та організаціями з виробничих питань.
8. Російською мовою.
384.     1. Р-2667
2. Малостарицька сільська поліція, с. Мала Стариця Баришівського району
Київської області
3. Див. Р-2570
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2004 р.
7. Накази та розпорядження коменданта української поліції Баришівського району.
8. Російською мовою.
385.     1. Р-2690
2. Лащівська сільська управа, с. Лащова Тальнівського району Київської
області
3. Див. Р-2430
4. 1 справа
5. 1941–1942 рр.
6. 2005 р.
7. Накази, розпорядження, постанови Тальнівської районної управи. Положення
про накладання земельного податку на громадські організації та населення
Тальнівського району.
8. Російською мовою.
386.     1. Р-2691
2. Великомотовилівська сільська управа, с. Велика Мотовилівка Фастівського району Київської області
3. Див. Р-2430
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Заяви мешканців села щодо видачі їм паспортів (є фотодокументи).
8. Російською мовою.
387.     1. Р-2692
2. Смілянська районна управа, с. Сміла Київської області
3. Див. Р-2435
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2004 р.
7. Накази та розпорядження Смілянської районної поліції.
8. Російською мовою.

181

Реєстр розсекречених архівних фондів України
388.     1. Р-2693
2. Великополовецька районна управа, с. Великополовецьке Київської області
3. Див. Р-2435
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2004 р.
7. Ветеринарний звіт про захворювання худоби у селі та вжиті заходи протиепідемічного характеру.
8. Російською мовою.
389.     1. Р-2694
2. Мельниківська сільська управа, с. Мельниківка Ротмистрівського району
Київської області
3. Див. Р-2430
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Розпорядження та постанови Ротмистрівської районної управи. Списки мешканців села, що працюють на аеродромі. Відомості на виплату заробітної плати
залізничникам.
8. Російською мовою.
390.     1. Р-2695
2. Ржищівська районна управа, м. Ржищів Київської області
3. Див. Р-2435
4. 2 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Розпорядження Київського генералкомісаріату щодо проведення ідеологічної
роботи серед місцевого населенням. Списки мешканців м. Ржищева, родичі
яких були вивезені на роботи у Німеччині. Списки робітників та службовців
Ржищівського районного відділу зв’язку. Акти про розподіл спадщини та описи
майна мешканців міста.
8. Російською мовою.
391.     1. Р- 2721
2. Польова жандармерія № 45139
3. –
4. 1 справа
5. 1941–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Посвідчення, видані військовополоненим, звільненим з концтабору для відправки за місцем проживання.
8. Російською мовою., німецька
392.     1. Р-2722
2. Миронівське окружне сільськогосподарське управління при гебітскомісаріаті, с. Миронівка Київської області
3. –
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Накази ортскомендатури про порядок дій під час відступу внаслідок наступу
Червоної Армії та звернення до всіх фольксдойче встати на свій захист.
8. Російською мовою.
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393.     1. Р-2724
2. Київське поштове міське управління Рейхспошткомісара України
3. –
4. 8 справ
5. 1942–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Накази та розпорядження по Київському поштовому управлінню. Списки
співробітників Київського поштамту. Списки поштових відділень і поштових
агентів України. Листування з Рейхспошткомісаром України та з іншими поштовими агентами з адміністративних питань. Анкети і списки співробітників
телефонної станції м. Києва.
8. Російською мовою.
394.     1. Р- 2725
2. Транспортна команда № 79 німецької армії
3. –
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2004 р.
7. Списки працівників і службовців команди на надання продовольчих карток.
8. Російською мовою.
395.     1. Р-2727
2. Фастівська біржа праці, м. Фастів Київської області
3. –
4. 9 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2005 р.
7. Розпорядження рейхкомісаріату про врегулювання заробітної плати та умови
праці. Листування з Київським генералкомісаріатом та Фастівським гебітскомісаріатом з питань використання робочої сили. Список співробітників Фастівської
біржі праці.
8. Російською мовою.
396.     1. Р-2728
2. Фастівський гебітскомісаріат, м. Фастів Київської області
3. –
4. 22 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Наказ Київського генералкомісаріату про продовольче постачання заводських
їдалень. Списки: фольксдойче, які мешкають у Фастівському районі, керівного
складу Фастівського району і міської управи м. Фастова. Посвідчення і перепустки, видані мешканцям Фастівського району. Скарги і претензії мешканців
району щодо розподілу землі.
8. Російською мовою.
397.     1. Р-3031
2. Секція допомоги потерпілим від контрреволюції при Київському губернському відділі соціального забезпечення, м. Київ
3. –
4. 33 справи
5. 1921–1923 рр.
6. 2004 р.
7. Копії заяв біженців з числа єврейського населення з проханнями надати дозвіл на
виїзд за кордон. Списки осіб, які отримували грошові перекази з-за кордону.
8. Російською мовою.
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398.     1. Р- 3082
2. Київський ендокринологічний диспансер відділу охорони здоров’я міської
управи, м. Київ
3. –
4. 61 справа
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Історії хвороб пацієнтів хірургічного, терапевтичного, неврологічного, психіатричного, урологічного відділень ендокринологічного диспансеру.
8. Російською мовою.
399.     1. Р-3095
2. Казенномотовилівська сільська управа, с. Мотовилівка Фастівського району Київської області
3. –
4. 8 справ
5. 1943 р.
6. 2005 р.
7. Розпорядження Фастівського гебітскомісаріату. Протоколи допитів потерпілих
та свідків крадіжок. Листування Фастівської районної управи зі старостою
с. Казенна Мотовилівка. Списки: осіб, які отримують продовольчу допомогу;
поліцаїв, що базуються у селі.
8. Російською мовою.
400.     1. Р-3101
2. Редакція газети “Народна Воля”, органу Українського кооперативного комітету та Української селянської спілки, м. Київ
3. “Щоденна народна газета”, пізніше — “Cелянська газета”, видавалась з 4 травня
1917 р. по листопад 1919 р. Центральним Українським кооперативним комітетом
та Українською селянською спілкою. Підтримувала політичну лінію організаторів: “Нехай живе федеральна демократична республіка та автономна Україна”.
Відстоювала земельну реформу, тому знаходила відгук в селянських масах, мала
значну аудиторію і вплив на перебіг подій. В газеті з політичними статтями активно друкувався М. Грушевський. Перед захопленням Києва більшовиками та
закриття ними українських газет редакція переїхала до м. Житомира.
4. 7 справ
5. 1917–1919 рр.
6. 2005 р.
7. Тимчасове положення про управління Народним університетом і Народним політехнікумом у м. Києві. Відомості про сутички між польськими легіонами та
селянами на території Вінницького повіту. Листи різного характеру, адресовані
редакції “Народної Волі”.
8. Російською мовою.
401.     1. Р- 3110
2. Бородянська районна управа, м. Бородянка Київської області
3. Див. Р-2435
4. 2 справи
5. 1941 р.
6. 2005 р.
7. Зведені відомості щодо зафіксованих шлюбів, народжень і смертей у Бородянському районі. Акти Бородянського районного РАЦС. Відомості про хід сільськогосподарських робіт в громадському господарстві в с. Мигалки.
8. Російською мовою.
402.     1. Р-3792
2. Димерський районний військовий комісаріат, с. Димер Київської області
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3. –
4. 19 справ
5. 1946–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення, протоколи і плани звуженого засідання Димерського райвиконкому
депутатів трудящих Київської області. Книги обліку рішень звужених засідань
виконкому Димерського райвиконкому.
8. Російською мовою.
403.     1. Р-3978
2. Київський повітовий комендант, м. Київ
3. –
4. 31 справа
5. 1918 р.
6. 2005 р.
7. Протоколи засідань повітової комендатури. Справи про взяття на облік військового майна. Відомості про перевірку майна на складах.
8. Російською мовою.
404.     1. Р-3990
2. Гребінківська районна поліція, с. Гребінки Київської області
3. Див. Р-2570
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2004 р.
7. Списки членів ВКП(б) та кандидатів у члени ВКП(б) – мешканців с. Устинівка
Гребінківського району.
8. Російською мовою.
405.     1. Р-4108
2. Київський обласний комітет профспілки робітників металообробної промисловості, м. Київ
3. –
4. 1 справа
5. 1946–1949 рр.
6. 2005 р.
7. Реєстри на вхідну та вихідну кореспонденцію. Директивні листи з різних питань. Акти про спалення виборчих матеріалів.
8. Російською мовою.
406.     1. Р-4127
2. Українська охоронна поліція Іванківського району, с. Іванків Київської області
3. Див. Р-2570
4. 2 справи
5. 1943 р.
6. 2004 р.
7. Список особового складу шуцманшафту Іванківського району. Списки та характеристики на поліцаїв, що базувалися в м. Іванкові.
8. Російською мовою.
407.     1. Р-4138
2. Київський комендант муштрової сотні, м. Київ
3. Навесні 1917 р. з метою захисту сіл, а згодом і Української держави в умовах
зростання громадського безладу й бандитизму повсюдно створювалися громади (загони) Вільного козацтва – добровільної військової організації українського селянства, що виникли у процесі розвалу царської армії і існували протягом
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1917–1921 рр. Вільні козаки присягали на вірність Україні. Головними завданнями загонів були боротьба з дезертирством при демобілізації, охорона громадського порядку та спокою населення, захист громадян та їхньої власності, запобігання грабункам, фізичний і духовний розвиток своїх членів, їх громадське
виховання. Громади Вільного козацтва створювали піші й кінні загони, пожежні дружини, відкривали бібліотеки, видавали журнали і брошури, поширювали
пресу і літературу, організовували зібрання, лекції, читання, концерти тощо.
Кожна сільська або міська громада створювали муштрову сотню, які у межах
волості об'єднувалися в курінь. З утвердженням радянської влади організоване
козацтво було ліквідоване.
4. 1 справа
5. 1918 р.
6. 2005 р.
7. Денний журнал Київської комендантської муштрової сотні.
8. Російською мовою.
408.     1. Р-4154
2. Міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Києво-Західного
пункту, м. Київ
3. 11 березня 1947 р. були запроваджені посади міжрайонних державних інспекторів з визначення врожайності, які знаходились у підпорядкуванні Головного
державного інспектора з визначення врожайності при Держплані СРСР. У грудні 1948 р. реорганізовані в міжрайонні державні інспекції з визначення врожайності Головної державної інспекції з визначення врожайності при Раді Міністрів
СРСР; з травня 1953 р. – Міністерства заготівель і сільського господарства СРСР;
з грудня 1953 р. – Міністерства сільського господарства СССР. Міжрайдержінспекція Києво-Західного пункту контролювала північно-західні райони Київської
області (частина яких згодом у ході адміністративно-територіальної реформи й
укрупнень була ліквідована): Бишівський, Бородянський, Вищедубечанський,
Димерський, Іванківський, ім. Кагановича, Макарівський, Ново-Шепелицький,
Розважівський, Чорнобильський і Києво-Святошинський. Основні функції: прогнозування і визначення об’єктивної врожайності сільгоспкультур, у тому числі методом вибіркових проб (“метровок”); протидія заниженням врожаїв; облік
посівних площ і сортових посівів; контроль за виконанням державних завдань,
спрямованих на підвищення врожайності. Ліквідовано з 1 серпня 1954 р.
4. 38 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Головної державної інспекції з визначення врожайності. Доповідні записки, звіти і відомості про врожайність. Листування з питань зберігання таємних документів і оформлення особового складу.
8. Російською мовою.
409.     1. Р-4155
2. Міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Києво-Східного
пункту державної інспекції з визначення врожайності Міністерства сільського господарства СРСР
3. Див. Р-4154. Контролювала м. Київ та північно-східні райони Київської області:
Баришівський, Березанський, Бориспільський, Броварський, Васильківський,
Згурівський, Кагарлицький, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Ржищівський і Яготинський.
4. 24 справи
5. 1947–1954 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, директиви, розпорядження Головної державної інспекції з визначення
врожайності. Доповідні записки, звіти і відомості про врожайність.
8. Російською мовою.
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410.     1. Р-4191
2. Київська міжобласна контора Головного управління матеріальнотехнічного постачання Міністерства промисловості продовольчих товарів
СРСР, м. Київ
3. –
4. 8 справ
5. 1951–1954 рр.
6. 2006 р.
7. Накази по конторі. Листування з установами з питань заготівлі та постачання,
МППО. Акти перевірок, протоколи інвентаризаційної комісії Київської міжобласної контори.
8. Російською мовою.
411.     1. Р-4207
2. Уманський повітовий революційний трибунал, м. Умань Київської області
3. 4 січня 1918 р. постановою Народного Секретаріату “Про введення народного
суду” запроваджено дільничі, повітові і міські народні суди, а також революційні трибунали. Ця початкова реформа була короткочасною. У свій другий прихід
в Україну більшовики провели більш ґрунтовні реорганізації. Раднарком УСРР
19 лютого 1919 р. своїм декретом скасував суди всіх попередніх режимів, відновив народні суди і створив Верховний касаційний суд та Верховний революційний трибунал як вищу наглядову, апеляційну та касаційну інстанцію. Народні
суди діяли у складі судді та 2-3 народних засідателів, трибунали (військові, реввійськові та за територіальною ознакою) – у складі 5 членів трибуналу.
4. 28 справ
5. 1919 р.
6. 2005 р.
7. Циркуляри про прискорення провадження кримінальних і судових справ та попереднього слідства. Протоколи судових слідчих. Декрети РНК УРСР. Листування з установами з різних судових питань.
8. Російською мовою.
412.     1. Р-4242
2. Звенигородський повітовий карно-розшуковий відділ
3. –
4. 1 справа
5. 1918 р.
6. 2006 р.
7. Розпорядження Київського губернського старости щодо посилення боротьби з
прибічниками більшовиків і радянської влади.
8. Російською мовою.
413.     1. Р-4349
2. Київський окружний відділ Державного політичного управління, м. Київ
3. –
4. 20 справ
5. 1928–1929 рр.
6. 2005 р.
7. Інформаційні повідомлення та агентурні зведення агентів. Заяви в’язнів з різних
питань. Окремі документи, листи, фотографії з різних справ.
8. Російською мовою.
414.     1. Р-4353
2. Управління уповноваженого Міністерства заготівлі СРСР по Київській області, м. Київ
3. –
4. 10 справ
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5. 1952–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови Ради Міністрів УРСР з питань будівництва елеваторів, заготівлі
шкірсировини, зерна та іншої сільгоспродукції. Розпорядження заступника міністра заготівель СРСР. Плани заготівлі та зберігання овочів.
8. Російською мовою.
415.     1. Р-4730
2. Київська міжобласна контора Українського республіканського управління
із заготівлі, переробки та постачання вторинної сировини народного господарства “Укрголоввторсировина”, м. Київ
3. Поновила свою діяльність з 6 липня 1944 р. на підставі наказу по Українській
республіканській конторі “Союзсировина” від 1 липня 1944 р. № 63. До складу Київської міжобласної контори “Союзсировина” входили міжрайонні заготівельні контори: Білоцерківська, Черкаська, Уманська, Бориспільська, Фастівська, Бородянська, Переяславська, Житомирська, Бердичівська, НовоградВолинська, Коростенська, Корсунська, Малинська. З березня 1949 р. згідно з
розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 6 січня 1949 р. № 189 контора змінила назву на Київська міжобласна контора “Головутильсировина”. Згідно з
постановою Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1952 р. № 3885, з листопада
1952 р. контору перейменовано в Київську міжобласну контору “Головвторсировина”. За наказом міністра промислових товарів широкого вжитку СРСР
від 14 вересня 1955 р. № 317 Київську міжобласну контору і Київську міську
контору об’єднано в Київську обласну контору “Головвторсировина”, яку у
червні 1956 р. перейменовано в Київську міжобласну контору “Укрголоввторсировина”. З грудня 1957 р. контору реорганізовано в Київську міжобласну контору “Укрвторсировина” у підпорядкуванні “Укрголовлегзбутсировини” при
Держплані УРСР. Заготівельні контори організовували заготівлю вторинної
сировини, її первинну обробку і забезпечення нею відповідних підприємств.
Київську міжобласну контору ліквідовано згідно з постановою Ради Міністрів
УРСР від 26 вересня 1958 р. № 1369.
4. 2 справи
5. 1944–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Списки: складу апарату Київської міжобласної контори “Союзсировина”; співробітників Київської міжобласної контори Головутильсировина та підвідомчих
їй контор по Київській області.
8. Російською мовою.
416.     1. Р-4743
2. Управління легкої промисловості виконавчого комітету Київської обласної
ради депутатів трудящих, м. Київ
3. –
4. 12 справ
5. 1946–1954 рр.
6. 2006 р.
7. Накази і розпорядження Укрмінлегпрому. Рішення і розпорядження Київського
облвиконкому. Звіти та листування з різними організаціями щодо забезпечення
особливих поставок. Акти передавання таємних справ на архівне зберігання та
знищення таємних документів.
8. Російською мовою.
417.     1. Р-4757
2. Музей західноєвропейського і російського мистецтва відділу культури Київського генералкомісаріату, м. Київ
3. –
4. 8 справ
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5. 1942–1943 рр.
6. 2004 р.
7. Плани та звіти про діяльність музею. Списки співробітників музею. Рапорти
про виплату заробітної плати. Фінансові звіти.
8. Російською мовою.
418.     1. Р-4758
2. Колекція хронологічних довідок про тимчасову німецько-фашистську окупацію
3. Документи фонду вперше надійшли до Держархіву Київської області у березні
1964 р. від управління КДБ по Київській області у кількості 42 справи за 1941–
1945 рр. з грифом “таємно”. Того ж року надійшли ще 2 справи за 1942–1943 рр.
від Центрального державного історичного архіву Латвійської РСР та від республіканського управління КДБ. Підставою для створення “Колекції” стала постанова Київського облвиконкому від 6 грудня 1943 р. № 57 “Про збирання та
збереження документальних матеріалів Великої Вітчизняної війни радянського
народу проти німецько-фашистських окупантів”. У березні 1965 р. від архівного відділу Київського облвиконкому надійшли 55 справ за 1941–1944 рр. з
інформацією про тимчасову окупацію населених пунктів Київщини по районах
та хронологічний довідник про період окупації гітлерівцями і визволення Червоною Армією Київської області. У 1965, 1969, 1974 рр. до фонду додатково
надійшло 16 справ за 1942–1945, 1948–1949 рр.
4. 115 справ
5. 1941–1945 рр.
6. 2005 р.
7. Доповіді та відомості про партизанський рух на території Київщини. Списки
підпільно-диверсійних груп та партійно-комсомольських організацій. Особові
справи військовослужбовців вермахту та особові справи репатріантів. Анкети
осіб, які служили в окупаційній поліції.
8. Російською мовою.
419.     1. Р-4790
2. Київська обласна рада промислової кооперації, м. Київ
3. Облпромрада поновила свою діяльність у листопаді 1943 р. Здійснювала загальне керівництво діяльністю галузевих промислових рад на території Київщини: Облкоопінради, Облліспромради, Облшкірвзуттяпромради, Облметалпромради, Облтекстильшвейпромради, Облїжапромради, Облгірнобудпромради,
Облрізнопромради та Облбудторфради. Після ліквідації зазначених профспілок
Облпрофрада керувала безпосередньо діяльністю промислових артілей області. Органами управління і ревізії Облпромради були: зібрання уповноважених;
рада правління (президія); ревізійна комісія. На підставі постанови Київського
обкому КПУ і Київського облвиконкому від 26 жовтня 1960 р. № 824 Київську
обласну раду промислової кооперації ліквідовано.
4. 25 справ
5. 1946–1960 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, накази, директивні вказівки, розпорядження правління Укрпромради та листування з організаціями вищого рівня.
8. Російською мовою.
420.     1. Р-4791
2. Київське обласне управління культури виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих, м. Київ
3. Створено на підставі наказу Президії Верховної Ради СРСР від 10 лютого
1953 р. на основі об’єднання в єдину організацію облуправління кінофікації,
обласного відділу культпросвітзакладів, облполіграфуправління, обласного відділу мистецтв. Підпорядковувалося Міністерству культури УРСР і
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виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих. У 1955 р. функції
відділу у справах мистецтв передано відділу культпросвітзакладів обласного
управління культури. У січні 1959 р. на базі відділу кінофікації створено відділ кінофікації і кінопрокату обласного управління культури. Обласна редакція
радіоінформації стала самостійною організацією з підпорядкуванням Комітету
радіоінформації УРСР.
4. 13 справ
5. 1958–1964 рр.
6. 2006 р.
7. Директивні вказівки, розпорядження Міністерства культури УРСР, Київського
обкому КПУ, Київського облвиконкому та листування з ними з питань основної
діяльності та спецроботи. Акти перевірки таємного діловодства.
8. Російською мовою.
421.     1. Р-4804
2. Київська обласна спілка споживчих товариств, м. Київ
3. Поновила свою діяльність у листопаді-грудні 1943 р. До функцій облспоживспілки входили: організація заготівлі і закупівлі сільськогосподарської продукції та промислової сировини силами низових споживчих товариств на території
області; сприяння збуту залишків сільськогосподарської сировини на комісійній основі, налагодження і розвиток кооперативного виробництва і реалізації
через власну мережу продуктів харчування, промислових товарів широкого
вжитку, торгівельного обладнання, інвентарю і тари на базі максимального використання місцевої сировини; проведення дозвіллєвих, спортивних та інших
заходів для пайовиків споживчих товариств. Облспоживспілка підпорядковується Українській спілці споживчих кооперативних товариств (“Укоопспілці”).
4. 9 справ
5. 1963–1974 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови і розпорядження Київської облспоживспілки.
8. Російською мовою.
422.     1. Р-4816
2. Державний військово-історичний музей, м. Київ
3. 29 грудня 1910 р. (за ст. ст.) було засновано Київський військово-історичний
музей Імператорського Російського військово-історичного товариства (діяло
з 1907 р.), який розміщувався у двох залах приміщення Київського міського
музею. Це був перший в Україні музей військово-історичного напряму, що відображав історію українського війська з найдавніших часів. У березні 1917 р.
музей став власністю УНР і набув статусу державного. У березні 1918 р. музей
було підпорядковано військово-науковому відділу Генерального штабу військ
УНР, поповнено експонатами музею війни і революції і під назвою “Військовоісторичний” він розпочав свою діяльність вже як новий музейний заклад України. У квітні 1918 р. для розміщення новоствореного музейного закладу Міністерство народної освіти передало йому лівий флігель колишнього царського
Маріїнського палацу, куди було перевозено експонати музею. Нині частина
предметів з цього музею знаходиться в експозиції Національного музею історії
України. Традиції Державного військово-історичного музею нині продовжує
Національний військово-історичний музей України.
4. 9 справ
5. 1918 р.
6. 2006 р.
7. Накази і розпорядження Генерального штабу військ УНР, військово-наукового
відділу Генштабу, Державного військово-історичного музею. Доповідь про
Державний військовий історичний музей. Листування з господарських питань.
8. Російською мовою.
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423.     1. Р-4825
2. Колекція документальних матеріалів релігійних сект
3. Колекція документів, що стосуються діяльності сект адвентистів сьомого дня та
адвентистів-реформістів, надійшла до Держархіву Київської області 25 листопада 1962 р. від КДБ при Раді Міністрів Української РСР.
4. 16 справ
5. Без дати
6. 2004 р.
7. Богословські праці, зокрема, за прізвищем Є.Г. Вайт.
8. Російською мовою.
424.     1. Р-4827
2. Управління Міністерства юстиції при виконавчому комітеті Київської обласної Ради депутатів трудящих, м. Київ
3. Створено на підставі постанови РНК УРСР від 27 грудня 1939 р. № 1586. До
функції Управління Народного Комісаріату юстиції (УНКЮ) УРСР при облвиконкомі входило керівництво народними судами і нотаріальними конторами. З
початком війни у липні 1941 р. УНКЮ припинило свою діяльність. У листопаді
1943 р. поновило свою діяльність (офіційно зареєстровано в облфінвідділі 15
грудня 1943 р.). З 15 березня 1946 р. – Управління Міністерства юстиції УРСР
при Київській обласній Раді депутатів трудящих. Припинило свою діяльність
25 жовтня 1956 р., його функції передані Київському обласному суду.
4. 170 справ
5. 1944–1956 рр.
6. 2008 р.
7. Накази, директиви і розпорядження Управління Міністерства юстиції УРСР у
Київській області з судових справ. Статистичні звіти про роботу народних судів
з розгляду кримінальних справ за формами № 1, 1-а, 1-б. Пояснювальні записки до статистичного звіту Київського обласного суду. Акт ревізії Управління
Міністерства юстиції УРСР, народних судів і нотаріальних контор на території
Київської області.
8. Російською мовою.
425.     1. Р-4829
2. Київський обласний комітет народного контролю, м. Київ
3. У грудні 1965 р. Верховна Рада СРСР прийняла рішення про перетворення
органів партійно-державного контролю в органи народного контролю. Діяльність системи органів народного контролю визначалась законом “Про органи
народного контролю в СРСР” от 9 грудня 1965 р., Положенням про органи народного контролю в СССР, а також законами союзних і автономних республік.
В новій Конституції СССР, прийнятій 7 жовтня 1977 р., передбачалось посилення народного контролю. На сесії Верховної Ради СРСР десятого скликання
30 листопада 1979 р. було прийнято Закон СРСР “Про народний контроль в
СРСР”, яким було встановлено, що органи народного контролю утворюються
за територіальною і виробничою ознаками. Cфера діяльності цих органів поширювалась на всі галузі управління. В Україні діяли Республіканський комітет
народного контролю та підпорядковані йому комітети за територіальною ознакою. Всі вони були ліквідовані згідно з постановою Верховної Ради УРСР “Про
ліквідацію Комітету народного контролю Української РСР” від 20 листопада
1990 р. № 485-XII.
4. 16 справ
5. 1975–1982 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки обласного комітету народного контролю, адресовані Київському обкому Компартії України.
8. Російською мовою.
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426.     1. Р-4830
2. Уповноважений у справах релігійних культів при виконкомі Київської обласної Ради депутатів трудящих
3. –
4. 44 справи
5. 1957–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти, доповідні записки і статистичні відомості щодо релігійних культів.
8. Російською мовою.
427.     1. Р-4841
2. Згурівський райвійськкомат, с. Згурівка Київської області
3. –
4. 6 справ
5. 1947–1952 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Згурівської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
428.     1. Р-4842
2. Фастівський райвійськкомат, м. Фастів Київської області
3. –
4. 20 справ
5. 1946–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Фастівської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
429.     1. Р-4843
2. Гребінківський райвійськкомат, с. Гребінки Київської області
3. –
4. 18 справ
5. 1945–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Гребінківської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
430.     1. Р-4844
2. Баришівський райвійськкомат, с. Баришівка Київської області
3. –
4. 24 справи
5. 1945–1963 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Баришівської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
431.     1. Р-4845
2. Рокитнянський райвійськкомат, с. Рокитне Київської області
3. –
4. 21 справа
5. 1945–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Рокитнянської районної ради
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депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
432.     1. Р-4846
2. Богуславський райвійськкомат, м. Богуслав Київської області
3. –
4. 19 справ
5. 1947–1963 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Богуславської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
433.     1. Р-4847
2. Поліський райвійськкомат, м. Поліське Київської області
3. –
4. 19 справ
5. 1946–1960 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Поліської районної ради депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
434.     1. Р-4848
2. Березанський райвійськкомат, м. Березань Київської області
3. –
4. 10 справ
5. 1944–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Березанської районної ради
депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
435.     1. Р-4853
2. Вищедубечанський райвійськкомат, с. Вища Дубечня Київської області
3. –
4. 10 справ
5. 1953–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи і рішення звужених засідань виконкому Вищедубечанської районної
ради депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
436.     1. Р-4880
2. Управління легкої промисловості Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Створено на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1957 р.
№ 547 “Про організацію Київського раднаргоспу”. Підпорядковувалось безпосередньо раднаргоспу. Здійснювало загальне керівництво підприємствами легкої промисловості Київського економічного адміністративного району
(Київська, Чернігівська, Житомирська області; Черкаська область, з 1957 по
1960 рр.). У лютому 1963 р., відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 січня 1963 р. № 54, управління було розділено на два: управління легкою
промисловістю та управління текстильною, трикотажною і швейною промисловістю. З ліквідацією системи раднаргоспів у 1965 р. були ліквідовані й зазначені управління.
4. 7 справ
5. 1960–1965 рр.
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6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження управління легкої промисловості. Акти на знищення
справ таємного діловодства.
8. Російською мовою.
437.     1. Р-4883
2. Управління цукрової промисловості Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1957 р. з
метою ефективного керування цукровою промисловістю регіону. Управління
входило до складу Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району як галузеве управління і підпорядковувалося йому у
своїй діяльності. До складу управління входили цукбурякотрести – Київський,
Житомирський, Кіровоградський, Черкаський, а також організації Цукремтрест, Цукрспецбуд та Лебединський насіннєвий завод в Шполянському районі
Черкаської області. Станом на 1964 р. у підпорядкуванні управління цукрової
промисловості залишалися: Київський, Житомирський і Черкаський цукбурякотрести.
4. 21 справа
5. 1957–1966 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження по управлінню. Листування з питань ведення таємного діловодства, техніки безпеки на виробництві, боротьби з епідемічними захворюваннями, цивільної оборони, військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних за галузями народного господарства. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції та обліку таємної кореспонденції. Спецбаланси
управління. Акти знищення таємних матеріалів.
8. Російською мовою.
438.     1. Р-4884
2. Управління харчової промисловості Київського раднаргоспу Київського
економічного району
3. –
4. 10 справ
5. 1957–1966 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і розпорядження Київського раднаргоспу. Накази по управлінню.
Зведений звіт щодо фактів нещасних випадків на виробництві. Листування
щодо травматизму на виробництві та його запобігання. Звіти і листування щодо
експорту товарів, участі у міжнародних виставках.
8. Російською мовою.
439.     1. Р-4885
2. Київський аероклуб обласного комітету ДТСААФ
3. Аероклуб створено на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 31 липня
1946 р. № 1712-750с. Розпочав свою діяльність з 19 березня 1947 р. як один з
підрозділів ТСОАВІАХІМ у Києві. Був навчальною організацією з підготовки
парашутистів, пілотів-спортсменів і пілотів запасу. За постановою Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1948 р. ТСОАВІАХІМ розділилося на три самостійні організації – ДТСАРМ, ДТСАВ та ДТСФЛОТ. Київський міський аероклуб
перейшов у підпорядкування Київського міського комітету ДТСАВ. У лютому 1949 р. Київський аероклуб перейменовано в Центральний аероклуб Республіканського комітету ДТСАВ. У 1951 р. ДТСАРМ, ДТСАВ та ДТСФЛОТ
об’єднано в єдине добровільне товариство ДТСААФ, відповідно аероклуб став
структурним підрозділом нового товариства. У 1961 р. аероклуб перейменовано в Київський аероклуб міського комітету ДТСААФ. З 1963 р. аероклуб переведено у підпорядкування обласному комітетові ДТСААФ. На підставі наказу
Центрального комітету ДТСААФ СРСР від 3 лютого 1963 р. № 013 Київський
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аероклуб розформовано і на його базі створено Республіканський авіаційний
спортивний клуб ДТСААФ УРСР. Нині – Центральний аероклуб ім. О.К. Антонова ТСОУ.
4. 90 справ
5. 1947–1964 рр.
6. 2008 р.
7. Накази голови оргбюро ДТСААФ СРСР. Наказ по аероклубу. Звіти про роботу
аероклубу. Справи розслідування катастроф і нещасних випадків в аероклубах.
Списки особового складу за 1947–1948 рр. Інвентарні книги обліку секретних
матеріалів за 1947–1964 рр.
8. Російською мовою.
440.     1. Р-4887
2. Управління автотракторного і сільськогосподарського машинобудування
Київського раднаргоспу, м. Київ
3. –
4. 17 справ
5. 1956–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і розпорядження Київського раднаргоспу.
8. Російською мовою.
441.     1. Р-4985
2. Друге управління Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Див. Р-4993
4. 190 справ
5. 1963–1965 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови та розпорядження Київського раднаргоспу. Плани промислового виробництва на 1963–1964 рр. Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення
якості продукції. Звіти і пояснювальні записки про виконання завдань з механізації і автоматизації виробничих процесів. Річні звіти і плани. Акти приймання
і здачі в експлуатацію промислових об’єктів за 1963–1964 рр.
8. Російською мовою.
442.     1. Р-4993
2. Управління електротехнічної та приладобудівної промисловості Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Створено на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 22 травня 1957 р.
№ 556сч. Підпорядковувалося Київському раднаргоспу. Здійснювало загальне
керування підприємствами оборонної і приладобудівної промисловості в Київському економічному районі. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 січня 1963 р. № 54 “Про структуру і штат Київського раднаргоспу” відбулася реорганізація, унаслідок якої було створено Друге управління, якому підпорядковувалися підприємства оборонної і приладобудівної промисловості.
4. 2 справи
5. 1957–1965 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Київського раднаргоспу. Накази по управлінню електротехнічної
та приладобудівної промисловості. Плани з виробництва продукції заводів на
1957 р. Зведені річні звіти про виконання планів заводів.
8. Російською мовою.
443.     1. Р-4995
2. Управління машинобудівної промисловості Київського раднаргоспу,
м. Київ
3. –
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4. 25 справ
5. 1957–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Річні плани машинобудівної промисловості. Документи
по знищенню архівів таємного діловодства.
8. Російською мовою.
444.     1. Р-4996
2. Управління текстильної, трикотажної та швейної промисловості Київської
ради народного господарства, м. Київ
3. –
4. 7 справ
5. 1963–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Акти на знищення таємних документів.
8. Російською мовою.
445.     1. Р-4997
2. Управління меблевої, деревообробної і паперової промисловості Київського раднаргоспу, м. Київ
3. –
4. 24 справи
5. 1958–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і розпорядження Київського раднаргоспу. Накази по управлінню.
Номенклатури справ за 1960–1965 рр. Акти на знищення таємних документів.
8. Російською мовою.
446.     1. Р-5003
2. Третій відділ Київського раднаргоспу, м. Київ
3. Створено у 1957 р. Ліквідовано у 1965 р.
4. 175 справ
5. 1957–1965 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови і розпорядження раднаргоспу Київського економічного адміністративного району. Плани та звіти щодо капіталовкладень, науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, виробництва військової техніки. Акти на
знищення справ таємного діловодства.
8. Російською мовою.
447.     1. Р-5004
2. Єврейська культурно-просвітня спілка “Тарбут”, м. Київ
3. Сіоністська спілка “Тарбут” (“Культура”) діяла на початку ХХ ст. в багатьох
регіонах Східної Європи, зокрема на Слобожанщині, в Криму, Києві. Піклувалася про створення дитячих садків, початкових і середніх шкіл, училищ, де
викладання велося на івриті, аматорських театрів, видавничу діяльність тощо.
В СРСР припинила існування з утвердженням радянської влади.
4. 2 справи
5. 1918–1919 рр.
6. 2004 р.
7. Статут книжкового видавничого кооперативу “Тарбут”. Листування з єврейськими школами. Списки членів спілки “Тарбут”. Записки та листівки єврейською
мовою (на івриті), датовані 1918–1919 рр.
8. Російською мовою.
448.     1. Р-5005
2. Київська губернська вчительська професійна спілка “Гаморе”,
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м. Київ
3. –
4. 5 справ
5. 1918–1919 рр.
6. 2004 р.
7. Протоколи засідань єврейської вчительської спілки “Гаморе”. Список членів
спілки.
8. Російською мовою, ідиш
449.     1. Р-5006
2. Управління автомобільного і залізничного транспорту Київського раднаргоспу, м. Київ
3. –
4. 9 справ
5. 1960–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Звіти про випадки виробничого травматизму. Журнали
реєстрації актів на знищення таємних справ.
8. Російською мовою.
450.     1. Р-5010
2. Київська обласна контора Держбанку СРСР, м. Київ
3. –
4. 81 справа
5. 1944–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти Київської обласної контори Держбанку СРСР. Статистичні звіти за 1944–
1987 рр. Документи з розшуку цінностей.
8. Російською мовою.
451.     1. Р-5012
2. Київська обласна контора Промбанку СРСР, м. Київ
3. –
4. 10 справ
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про контрольну роботу контори Промбанку СРСР.
8. Російською мовою.
452.     1. Р-5046
2. Управління обладнання і комплектації Київської ради народного господарства, м. Київ
3. –
4. 3 справи
5. 1963–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Акти на знищення таємного діловодства.
8. Російською мовою.
453.     1. Р-5101
2. Будівельно-монтажний трест № 1 Головкиївбуду Міністерства будівництва
УРСР
3. У 1935 р. було створено Київське військово-будівельне управління (ВБУ) у
підпорядкуванні “Головвійськпромбуду” при Раднаргоспі СРСР. На підставі наказу “Головвійськпромбуду” від 26 вересня 1941 р. № 026∕09 Київське
окружне ВБУ перейменовано у ВБУ Південно-Західного фронту. Наказом
“Головвійськпромбуду” від 7 серпня 1942 р. № 006 ВБУ Південно-Західного
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фронту перейменовано у ВБУ Сталінградського фронту. Наказом “Головвійськпромбуду” від 8 жовтня 1942 р. № 044 ВБУ Сталінградського фронту перейменовано у ВБУ Донського фронту. На підставі наказу “Головвійськпромбуду” від 3 березня 1943 р. № 018 ВБУ Донського фронту перейменовано у ВБУ
Південно-Західного і Воронезького фронтів. На підставі наказу “Головвійськпромбуду” від 3 березня 1943 р. № 018 ВБУ Південно-Західного і Воронезького фронтів перейменовано в Сталінградське окружне ВБУ. На підставі
наказу “Головвійськпромбуду” від 26 жовтня 1943 р. № 0115 Сталінградське
окружне ВБУ перейменовано в Київське окружне ВБУ. За постановою РНК
СРСР від 12 грудня 1945 р. № 3018 створено Київське окружне ВБУ № 26 “Головвійськпромбуду” Міністерства будівництва військово-морських підприємств СРСР. На підставі наказу Президії Верховної Ради СРСР від 9 березня
1949 р. ВБУ № 26 перейменовано в Будівельний трест № 26 “Головпівденбуду” Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР. Постановою Верховної Ради СРСР від 15 березня 1953 р. Будівельний трест № 26
перейшов у підпорядкування “Головпівденьбуду” Міністерства будівництва
СРСР. На підставі наказу Міністерства будівництва СРСР від 25 липня 1956 р.
№ 300 Будівельний трест № 26 передано у підпорядкування Першого головного територіального управління Міністерства будівництва УРСР. Постановою
Рада Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 Будівельний трест № 26
передано у відання Управління будівництва і промбудматеріалів Київського
раднаргоспу. Розпорядженням Київського раднаргоспу від 17 серпня 1957 р.
№ 78 Будівельний трест № 26 перейменовано в Будівельно-монтажний трест
(БМТ) № 1. Розпорядженням Київського раднаргоспу від 27 серпня 1958 р.
№ 444 БМТ № 1 перейшов у відання Управління будівництва Київського
раднаргоспу. Наказом “Головкиївбуду” від 11 квітня 1963 р. № 34 БМТ № 1
передано у підпорядкування Головного управління з будівництва в Київському економічному районі (“Головкиївбуду” Міністерства будівництва УРСР).
4. 47 справ
5. 1958–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Головвійськпромбуду. Накази по управлінню. Плани будівельномонтажних робіт. Річні звіти.
8. Російською мовою.
454.     1. Р-5112
2. Київська обласна рада добровільної спілки сприяння обороні, авіаційному
та хімічному будівництву СРСР “ТСОАВІАХІМ” центральної ради ТСОАВІАХІМу УРСР, м. Київ
3. Створено у січні 1927 р. Основним завданнями ради були: в рамках діяльності
громадсько-політичної оборонної добровільної організації сприяння зміцненню обороноздатності СРСР, посиленню авіаційної і хімічної потужності держави, а також сприяння індустріалізації країни і соціалістичної реконструкції
сільського господарства.
4. 13 справ
5. 1945–1948 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови РНК УРСР, президії Київської обласної ради ТСОАВІАХІМу. Протоколи закритих засідань обласної ради. Плани з підготовки стрілецьких і кавалерійських кадрів. Річні звіти. Підсумкові звіти з розмінування території Київської області.
8. Російською мовою.
455.     1. Р-5113
2. Київський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії
ДТСАРМ Республіканського комітету сприяння армії, авіації і флоту,
м. Київ
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3. Створено на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1948 р. Постановою Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. № 3060 ДТСАРМ, ДТСАВ і
ДТСФЛОТ об’єднано в єдине добровільне товариство сприяння армії, авіації і
флоту (ДТСААФ).
4. 16 справ
5. 1948–1951 рр.
6. 2008 р.
7. Накази голови обласного комітету ДТСАРМ. Виписки з протоколів засідань.
Річні звіти з усіх видів підготовки військових спеціалістів. Штатно-іменні списки працівників обласного, міського і районних комітетів та навчальних організацій ДТСАРМ. Акт перевірки роботи низових ланок ДТСАРМ.
8. Російською мовою.
456.     1. Р-5114
2. Київський обласний комітет добровільного товариства сприяння флоту
ДТСФЛОТ Республіканського комітету ДТСФЛОТ УРСР, м. Київ
3. Створено за постановою Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1948 р. № 77. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. № 3060 ДТСАРМ,
ДТСАВ і ДТСФЛОТ об’єднано в єдине добровільне товариство сприяння армії,
авіації і флоту (ДТСААФ).
4. 9 справ
5. 1948–1951 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по обласному комітету ДТСФЛОТ. Річні звіти Київського обласного
комітету ДТСФЛОТ та його навчальних організацій з усіх видів підготовки.
Штатно-іменні списки працівників обласного і районних комітетів та морських
навчальних організацій. Акт перевірки роботи низових ланок ДТСФЛОТ.
8. Російською мовою.
457.     1. Р-5115
2. Київський обласний комітет добровільного товариства сприяння авіації
ДТСАВ Республіканського комітету ДТСАВ УРСР, м. Київ
3. Створено за постановою Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1948 р. № 77. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. № 3060 ДТСАРМ,
ДТСАВ і ДТСФЛОТ об’єднано в єдине добровільне товариство сприяння армії,
авіації і флоту (ДТСААФ).
4. 4 справи
5. 1950–1951 рр.
6. 2008 р.
7. Накази голови обласного комітету ДТСАВ. Доповідь про роботу Київського комітету ДТСАВ за 1950 р. Штатно-іменні списки працівників обласного, міського і районних комітетів та навчальних організацій.
8. Російською мовою.
458.     1. Р-5116
2. Київський обласний комітет добровільного товариства сприяння обороні
ДТСААФ, м. Київ
3. Створено на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р.
шляхом об’єднаних трьох добровільних товариств – ДТСАРМ, ДТСАВ і
ДТСФЛОТ.
4. 118 справ
5. 1951–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Доповідні записки, довідки, акти щодо перевірки роботи обласного комітету і
навчальних організацій комісіями штабу Київського військового округу, обласного і міського військкоматів. Постанови президії, голови Київського обласного
комітету ДТСААФ. Виписки з протоколів засідань. Плани, звіти з усіх видів
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підготовки військових спеціалістів. Звіти по кадрах і штатно-іменні списки
працівників міських і районних комітетів ДТСААФ. Інвентаризаційні документи по спецмайну.
8. Російською мовою.
459.     1. Р-5196
2. Київський обласний комітет організації Червоного Хреста, м. Київ
3. –
4. 14 справ
5. 1950–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти з військово-санітарної роботи.
8. Російською мовою.
460.     1. Р-5226
2. Крупозавод № 9 Київського тресту “Головкрупа”
3. –
4. 9 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки. Внутрішні описи на знищення справ. Акти приймання-пере
давання справ.
8. Російською мовою.
461.     1. Р-5236
2. Управління матеріально-технічного постачання і збуту Київської ради народного господарства
3. –
4. 9 справ
5. 1961–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Акти на знищення документів таємного діловодства.
8. Російською мовою.
462.     1. Р-5358
2. Київська Рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного ордена Леніна товариства “Динамо”, м. Київ
3. Створено у 1933 р. з метою організації фізкультурного руху і спорту серед співробітників робітничо-селянської міліції, органів державної безпеки та членів
їх сімей у м. Києві, створення підприємств з виготовлення спортивного інвентарю, шефства над дитячими колоніями і комунами, школами, фабриками, заводами тощо. У 1941 р. у зв’язку з тимчасовою окупацією м. Києва тимчасово
припиняла свою діяльність. Поновила діяльність у листопаді 1943 р.
4. 110 справ
5. 1944–1968 рр.
6. 2008 р.
7. Накази міністра внутрішніх справ УРСР. Директиви організацій вищого рівня.
Накази щодо присудження і підтвердження спортивних розрядів. Протоколи засідань президії Ради. Звіти про навчально-спортивну і спортивно-масову роботу. Листування з організаційних та кадрових питань.
8. Російською мовою.
463.     1. Р-5360
2. Будівельно-монтажне управління № 13
3. –
4. 36 справ
5. 1945–1958 рр.
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6. 2009 р.
7. Плани роботи управління. Плани організаційно-технічних заходів по БМУ.
Будівельно-фінансові плани. Річні звіти з основної діяльності БМУ № 13.
8. Російською мовою.
464.     1. Р-5574
2. Відділ юстиції Київського облвиконкому, м. Київ
3. Створено на підставі постанови ЦК Компартії України у грудні 1970 р.
4. 30 справ
5. 1971–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про роботу органів юстиції. Доповідні записки про стан роботи органів юстиції і судів в Київській області. Документи з питань вивчення
і узагальнення судової практики.
8. Російською мовою.
465.     1. Р-5595
2. Київський обласний військовий комісаріат, м. Київ
3. Розпочав діяльність у 1932 р. унаслідок адміністративно-територіальної реформи і утворення Київської області. Займався оборонно-масовою роботою,
підготовкою призовників для комплектування Збройних Сил СРСР, обліком
військовозобов’язаних, їх перепідготовкою, питаннями соціального забезпечення сімей загиблих військовослужбовців тощо.
4. 54 справи
5. 1944–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази військового комісара з основної діяльності. Ліквідаційні акти щодо розформування районних військових комісаріатів Київської області. Довідки щодо
військово-економічного стану районів Київської області.
8. Російською мовою.
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466.     1. Р-3
2. Відкрите акціонерне товариство “Кіровоградський ремонтно-механічний
завод ім. В.К. Таратути”, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1922 р. як Особливе об’єднання підприємств Єлисаветградської металевої, хімічної і харчової промисловості. З грудня 1922 р. – Єлисаветградська
група металозаводів, з травня 1923 р. – група металозаводів “Червоний профінтерн”. У грудні 1925 – травні 1926 р. підприємство мало назву – Зінов’євський
трест сільськогосподарських машин і знарядь “Червоний профінтерн”. З 1935 р. –
Кіровський, а з 1939 р. – Кіровоградський мотороремонтний завод “Червоний
профінтерн”. У 1941–1943 рр. підприємство припиняло свою роботу і поновило її у 1946 р. З 1961 р. – Кіровоградський ремонтний завод “Укрремтресту”, з
1982 р. – Кіровоградський ремонтно-механічний завод ім. В.К. Таратути Українського республіканського об’єднання “Укрсільгосптехніка”.
4. 5 справ
5. 1947–1969 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро обкому КПУ і Кіровоградського облвиконкому та рішення облвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
467.     1. Р-216
2. Єлисаветградський повітовий відділ робітничо-селянської міліції Одеського губернського управління робітничо-селянської міліції, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
3. Створено у 1919 р. з метою охорони “революційного” порядку та особистої безпеки громадян, а також для боротьби з кримінальною злочинністю. Ліквідовано
у 1923 р. у зв’язку зі скасуванням повітів.
4. 164 справи
5. 1918–1924 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження Миколаївського і Одеського губернських управлінь та
начальника Єлисаветградського повітового відділу робітничо-селянської міліції з питань організації боротьби зі злочинністю, бандитизмом, контрреволюцією, проведення оперативно-слідчої роботи та з кадрових питань. Доповіді,
інформації, довідки про політичну і кримінальну ситуації в районах та роботу органів міліції. Документи (протоколи, акти, довідки, листування) з питань
оперативно-слідчої роботи. Списки працівників міліції, торговців і власників
дрібних підприємств, представників буржуазії, куркулів та офіцерів царської
армії, а також заарештованих осіб, членів релігійних громад і осіб, які підозрювалися у скоєнні злочинів.
8. Російською, українською мовами.
468.     1. Р-219
2. Зінов’євська округова інспектура робітничо-селянської міліції і розшуку
Головного управління міліції і розшуку УСРР, м. Зінов’євськ Зінов’євської

202

Державний архів Кіровоградської області
округи
3. Створено у березні 1923 р. Здійснювала охорону громадського порядку і безпеки населення, керувало діяльністю органів міліції, розслідувала кримінальні злочини. До серпня 1925 р. підпорядковувалась Одеському губернському
управлінню робітничо-селянської міліції. Ліквідовано у вересні 1930 р.
4. 429 справ
5. 1921–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, накази, розпорядження ВУЦВК, Наркомату внутрішніх справ УСРР,
Одеського губернського та Зінов’євського округового управлінь робітничоселянської міліції і розшуку з адміністративних, організаційних, фінансових та
кадрових питань. Протоколи Єлисаветградської округової військової наради,
засідань округової комісії по боротьбі з бандитизмом. Доповіді про роботу органів міліції округи. Відомості про дислокацію військових частин у Єлисавет
градському повіті (1921). Оперативно-інформаційні зведення про стан бандитизму в окрузі та бюлетені про роботу карного розшуку по районах. Документи
з питань оперативно-слідчої роботи та слідчі справи. Бухгалтерські документи.
Списки: працівників органів міліції, карного розшуку округи та кримінальних
елементів. Документи з особового складу міліції. Листування з губернським
управлінням міліції, округовою військовою нарадою з питань ведення роботи
по боротьбі з бандитизмом та правопорушеннями.
8. Російською, українською мовами.
469.     1. Р-242
2. Кіровоградська міська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у листопаді 1923 р. як Єлисаветградський міський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. З червня 1924 р. –
Зінов’євський, з січня 1935 р. – Кіровський міськвиконком. У січні 1939 р.
перейменовано на Кіровську міську Раду депутатів трудящих та її виконавчий
комітет, а у січні 1939 р. – на Кіровоградську. У 1941–1943 рр. унаслідок військових дій Рада тимчасово припиняла свою діяльність. З 1977 р. – міська Рада
народних депутатів та її виконавчий комітет. Здійснювала функції загального
управління і адміністративно-господарського керівництва всією народногосподарською інфраструктурою на підпорядкованій території.
4. 35 справ
5. 1944–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро Кіровоградського міського комітету КПУ і міськвиконкому та
рішення і розпорядження міськвиконкому з організаційно-господарських питань. Економічна довідка про м. Кіровоград і Кіровоградський район. Звіти про
розвідку підземних вод.
8. Російською мовою.
470.     1. Р-260
2. Новомиргородська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської області
3. Створено у серпні 1921 р., як Новомиргородський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Єлисаветградському повітвиконкому, з 1923 р. – Єлисаветградському,
а з червня 1924 р. – Зінов’євському окрвиконкому. З 1931 р. підпорядковувався
ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Новомиргородську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет, які
підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р., з утворенням Кіровоградської області – Кіровоградському облвиконкому. У 1941–
1943 рр. Рада і її виконком не діяли, їх роботу було поновлено у 1944 р.
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Рада і райвиконком були повноважними органами державної влади в районі,
виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 47 справ
5. 1960–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро райкому КПУ і райвиконкому та рішення райвиконкому з
організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
471.     1. Р-267
2. Знам’янська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Знам’янка Знам’янського району Кіровоградської області
3. Створено у 1923 р., як Знам’янський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався
Олександрійському окрвиконкому, з червня 1925 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У 1937 р.
перейменовано на Знам’янську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет, які підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня
1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. Припиняла роботу у 1941–1943 рр.
(у зв’язку з війною) та у 1963–1964 рр. (у зв’язку з адміністративно-господарчою
реформою). Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в
районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах
своїх повноважень.
4. 18 справ
5. 1947–1984 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
472.     1. Р-268
2. Новгородківська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, смт Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області
3. Створено у березні 1923 р. як Новгородківський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Олександрійському окрвиконкому, з червня 1925 р. – Зінов’євському
окрвиконкому. У лютому 1931 р. район було розформовано, його територію
приєднано до Новопразького району, тому райвиконком припинив свою діяльність. У січні 1939 р. з поновленням Новгородківського району було знову
створено Новгородківську районну Раду депутатів трудящих та її виконком,
які підпорядковувались Кіровоградському облвиконкому. Припиняла роботу у
1941–1943 рр. та у 1963–1964 рр. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та
виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 17 справ
5. 1950–1972 рр.
6. 2009 р.
7. Див. Р-260. Інформації, довідки про стан виконання рішень Кіровоградського
облвиконкому.
8. Російською мовою.
473.     1. Р-272
2. Бобринецька районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м.  Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області
3. Створено у серпні 1921 р. як Бобринецький районний виконавчий комітет Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався
Єлисаветградському повітвиконкому, з 1923 р. – Єлисаветградському окрвикон-
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кому, з 1924 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Бобринецьку районну Раду
депутатів трудящих та її виконавчий комітет, які підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У
1941–1943 рр. установа припиняла свою роботу, яку поновила у 1944 р. Рада і її
виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 2 справи
5. 1964–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
474.     1. Р-285
2. Маловисківська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області
3. Створено у березні 1923 р., як Маловисківський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Зінов’євському окрвиконкому. Припиняла свою діяльність з лютого 1931 р. по лютий 1935 р. у зв’язку з ліквідацією Маловисківського району
та приєднання його території до Великовисківського району, а також з липня
1941 р. по травень 1944 р. у зв’язку з тимчасовою окупацією території району
німецько-фашистськими загарбниками. У 1937 р. перейменовано на Маловисківську районну Раду депутатів трудящих та її виконком, які підпорядковувались Миколаївському, а з 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. Рада і її
виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 30 справ
5. 1959–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
475.     1. Р-293
2. Кіровоградська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у серпні 1921 р. як Єлисаветградський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Єлисаветградському повітвиконкому. У червні 1924 р. після зміни назви
міста, він був перейменований на Зінов’євський райвиконком Ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів з підпорядкуванням Зінов’євському
окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У січні
1935 р. перейменовано на Кіровський райвиконком, а у 1937 р. – Кіровську
районну Раду депутатів трудящих та її виконком, які підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому.
У 1941–1943 рр. установа тимчасово припиняла свою діяльність, а у січні
1944 р. – поновила її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 22 справи
5. 1946–1987 рр.
6. 2007 р.
7. Рішення райвиконкому з організаційно-господарських питань. Довідки про
військово-економічний стан Кіровоградського району.
8. Російською мовою.
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476.     1. Р-308
2. Новоукраїнська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області
3. Створено у серпні 1921 р. як Новоукраїнський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Єлисаветградському повітвиконкому, з 1923 р. – Єлисаветградському,
з червня 1924 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. –
Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Новоукраїнську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет, які підпорядковувались
Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському. Рада тимчасово припиняла свою діяльність у 1941–1943 рр., а у 1944 р. – поновила
її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі,
виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 11 справ
5. 1948–1953 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи засідань райвиконкому. Проект плану та державний план розвитку
народного господарства Новоукраїнського району на 1953 р. Інформації про
роботу райвиконкому.
8. Російською мовою.
477.     1. Р-404
2. Знам’янська міська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Знам’янка Знам’янського району Кіровоградської області
3. Створено у 1944 р., як Знам’янську міську Раду депутатів трудящих та її виконком. Виконувала адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції в місті.
4. 4 справи
5. 1989–1992 рр.
6. 2007 р.
7. Рішення міськвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
478.     1. Р-833
2. Державний архів Кіровоградської області Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Розпочав діяльність з листопада 1925 р. З 1932 р. – Зінов’євський державний
історичний архів, з 1934 р. – Кіровський державний історичний архів, з 1939 р. –
Кіровоградський державний історичний архів, з 1958 р. – Кіровоградський обласний державний архів, з 1980 р. – Державний архів Кіровоградської області.
У роки Другої світової війни основні документи держархіву області були евакуйовані у м. Балашов Саратовської області, а згодом у м. Шадринськ Челябінської області. Після звільнення території області від окупації у 1944 р. роботу
архіву було поновлено. Підпорядковувався архівному відділу облвиконкому і
ГАУ при Раді Міністрів УРСР, з жовтня 1988 р. – Кіровоградському облвиконкому, з березня 1992 р. по липень 1994 р. – Кіровоградській облдержадміністрації, з липня 1994 р. – облвиконкому, з жовтня 1995 р. – облдержадміністрації.
Здійснює загальне управління архівною справою на території області та займається комплектуванням, зберіганням та використанням архівних документів.
4. 115 справ
5. 1949–1993 рр.
6. 2005 р.
7. Накази директора держархіву з основної діяльності. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК. Плани роботи та звіти про роботу відділу секретних фондів.
Акти перевірок роботи І частини держархіву.
8. Російською, українською мовами.
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479.     1. Р-1128
2. Відкрите акціонерне товариство з виробництва сільськогосподарської
техніки “Червона Зірка” Міністерства машинобудування, військовопромислового комплексу і конверсії України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. У 1908–1917 рр. в Єлизаветграді діяв завод з виробництва сільськогосподарської техніки АТ “Роберт і Томас Ельворті” (за іменами його власників-братів,
вихідців з Великобританії, одночасно вони були директорами підприємства, яке
заснували у 1874 р. спершу як приватну майстерню) і який був на той час найбільшим в Європі (у 1917 р. на ньому працювало 7 тис. робітників). Згодом завод було націоналізовано, у 1921 р. він отримав назву: завод сільськогосподарського машинобудування “Червона зірка”. Виготовляв сівалки, плуги, молотарки, віялки, просорушки, устаткування для млинів та підприємств харчосмакової промисловост тощо та запасні частини до цієї техніки. Нині ВАТ “Червона
зірка” є провідним підприємством у галузі сільськогосподарського машинобудування у м. Кіровограді і входить до групи компаній “Ельворті Групп”. Завод
виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для агропромислового
комплексу, зокрема спеціалізується на виготовленні сівалок для посіву зернових і орних культур, культиваторів для суцільної і міжсмугової обробки ґрунту.
Братам Ельворті у місті у 2004 р. встановлено пам’ятник, а на фасаді Музею
заводу – меморіальну дошку.
4. 64 справи
5. 1948–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження Київського, Черкаського, Придніпровського раднаргоспів з організаційно-господарських та виробничих питань. Річні виробничі
звіти. Звіти з техніки безпеки. Акти про збитки, заподіяні заводу окупантами
у 1941–1943 рр. Листування з раднаргоспами з питань впровадження у виробництво нової техніки, виготовлення продукції на експорт, організації охорони
підприємства та з інших виробничих питань.
8. Російською мовою.
480.     1. Р-1133
2. Устинівська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області
3. Створено у квітні 1921 р. як Устинівський районний виконавчий комітет ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався
Єлисаветградському повітвиконкому, з 1923 р. – Єлисаветградському, а з червня
1924 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському
облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Устинівську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет, які підпорядковувались Миколаївському
облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. Рада припиняла роботу у 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою окупацією території
района німецько-фашистськими загарбниками, та у 1963–1964 рр. у зв’язку з
ліквідацією району унаслідок адміністративно-виробничої реформи. Рада і її
виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 20 справ
5. 1969–1988 рр.
6. 2007 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
481.     1. Р-1185
2. Новопразька районна Рада депутатів трудящих та її виконавчий комітет,
с. Нова Прага Новопразького району Кіровоградської області
3. Створено у травні 1923 р. як Новопразький районний виконавчий комітет Ради
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робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Олександрійському окрвиконкому, з червня 1925 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Новопразьку районну Раду депутатів трудящих та її виконком,
які підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою окупацією
території Новопразького району німецько-фашистськими загарбниками Рада і
райвиконком припиняли свою діяльність. Їх роботу було поновлено у 1944 р.
Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень. Ліквідовано у грудні 1962 р. у зв’язку з ліквідацією району в рамках
адміністративно-територіальної реформи.
4. 5 справ
5. 1953–1962 рр.
6. 2007 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
482.     1. Р-1200
2. Рівнянська районна Рада депутатів трудящих та її виконавчий комітет,
с. Рівне Рівнянського району Кіровоградської області
3. Створено у 1923 р. як Рівнянський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Єлисаветградському окрвиконкому, з червня 1924 р. – Зінов’євському окрвиконкому, з
1933 р. – Одеському облвиконкому, а з вересня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. З лютого 1931 р. по липень 1933 р. Рада припиняла свою діяльність
у зв’язку з ліквідацією району, а також у 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою
окупацією території Рівнянського району німецько-фашистськими загарбниками. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі,
виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень. Ліквідовано у грудні 1962 р. у зв’язку з ліквідацією Рівнянського
району і приєднання його території до Новоукраїнського району.
4. 7 справ
5. 1946–1956 рр.
6. 2007 р.
7. Див. Р-260. Державні плани розвитку народного господарства району. Матеріали з питань виселення окремих громадян за межі України.
8. Російською мовою.
483.     1. Р-1301
2. Олександрівська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області
3. Створено у 1923 р. як Олександрівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Черкаському окрвиконкому. З лютого 1931 р. по січень 1935 р. у зв’язку з ліквідацією
Олександрівського району припиняв роботу. У 1937 р. перейменовано на Олександрівську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет, яка підпорядковувалась Київському облвиконкому, з січня 1939 р. – Кіровоградському. У 1941–
1943 рр. Рада і її виконком припиняли свою роботу, а у 1944 р. – поновили її. Рада
і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 5 справ
5. 1948–1952 рр.
6. 2002 р.
7. Див. Р-260. Державні плани розвитку сільського господарства та хлібозаготівлі.
8. Російською мовою.
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484.     1. Р-1302
2. Олександрійська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. Створено у 1925 р. як Олександрійський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався
Катеринославському окрвиконкому, з липня 1926 р. – Дніпропетровському окрвиконкому, а з лютого 1932 р. – Дніпропетровському облвиконкому. У 1937 р.
перейменовано на Олександрійську районну Раду депутатів трудящих та її
виконавчий комітет, які з січня 1939 р. підпорядковувались Кіровоградському
облвиконкому. У 1941–1943 рр. вони припиняли свою роботу, а у 1944 р. – поновили її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в
районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах
своїх повноважень.
4. 32 справи
5. 1944–1989 рр.
6. 2007 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
485.     1. Р-1304
2. Добровеличківська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської
області
3. Створено у березні 1923 р. як Добровеличківський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Первомайському окрвиконкому. З червня 1931 р. існував як самостійний орган управління, підпорядковувався ВУЦВК. З лютого 1932 р. Рада
підпорядковувалася Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на
Добровеличківську районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет,
які підпорядковувались Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У 1941–1943 рр. установа припиняла свою роботу, а у 1944 р. – поновила її. Рада і її виконком були повноважними органами
державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі
функції у межах своїх повноважень.
4. 28 справ
5. 1947–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Див. Р-260
8. Російською, українською мовами.
486.     1. Р-1309
2. Долинська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Долинська Долинського району Кіровоградської області
3. Створено у 1932 р. як Долинський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Дніпропетровському облвиконкому. З 1937 р. – Долинська районна Рада депутатів
трудящих та її виконавчий комітет з підпорядкуванням Миколаївському облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У 1941–1943 рр.
припиняла свою роботу, а у 1944 р. – поновила її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні,
розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 23 справи
5. 1945–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Див. Р-260
8. Російською, українською мовами.
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487.     1. Р-1534
2. Новоархангельська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області
3. Створено у 1923 р. як Новоархангельський районний виконавчий комітет Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Первомайському окрвиконкому, з 1931 р. – ВУЦВК, з 1932 р. – Одеському
облвиконкому, а з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У 1937 р.
перейменовано на Новоархангельську районну Раду депутатів трудящих та її
виконавчий комітет. У 1941–1943 рр. Рада припиняла свою роботу, а у 1944 р. –
поновила її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади
в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах
своїх повноважень.
4. 19 справ
5. 1949–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
488.     1. Р-1558
2. Кіровоградське західне підприємство електричних мереж виробничоенергетичного об’єднання “Дніпроенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. У 1926–1932 рр. діяла Зінов’євська районна електростанція Всеукраїнського
електротехнічного тресту; з 1932 р. по 1934 р. – Одеського обласного електротехнічного тресту. У 1935–1937 рр. – Кіровська районна електростанція Одеського обласного електротехнічного тресту, а з 1937 р. – Миколаївського обласного електротехнічного тресту. З 1939 р. – Кіровоградська електростанція. У
1941–1943 рр. її роботу було тимчасово припинено. У 1964–1977 рр. – Кіровоградське підприємство електромереж “Дніпроенерго”. З 1978 р. – Кіровоградське західне підприємство електротехнічних мереж виробничо-енергетичного
об’єднання “Дніпроенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР.
Займалося безперебійним забезпеченням і розподілом електричної енергії серед споживачів.
4. 1 справа
5. 1948 р.
6. 2009 р.
7. Директивні розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР,
Дніпропетровського управління “Головенерго” з організаційних питань.
8. Російською мовою.
489.     1. Р-2448
2. Олександрійське округове управління радянської робітничо-селянської міліції і розшуку Катеринославського губернського управління радянської
робітничо-селянської міліції і розшуку, м. Олександрія Олександрійського району Олександрійської округи Катеринославської губернії
3. Створено у 1923 р. Здійснювало загальне керівництво діяльністю органів міліції Олександрійської округи. Займалося охороною “революційного” порядку та
особистої безпеки громадян, профілактикою проявів бандитизму і боротьбою
зі злочинністю, видачею громадянам різноманітних особових документів реєстраційного і дозвільного характеру. Ліквідовано у серпні 1925 р.
4. 2 справи
5. 1923–1925 рр.
6. 2007 р.
7. Документи (накази, інструкції) з питань створення таємної агентури та мережі
інформаторів в округових управліннях міліції і розшуку. Листування з організаціями і підприємствами з питань спеціальної перевірки громадян – мешканців
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м. Олександрії.
8. Російською мовою.
490.     1. Р-2860
2. Кіровоградська обласна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Рада і облвиконком розпочали свою діяльність у 1939 р. У 1941–1943 рр. у
зв’язку з тимчасовою окупацією території області німецько-фашистськими загарбниками вони припиняли свою роботу, яку поновили у січні 1944 р. Обласна
Рада і її виконком були повноважними органами державної влади на території
Кіровоградської області, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі
функції у межах своїх повноважень.
4. 141 справа
5. 1944–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро Кіровоградського обкому КПУ і облвиконкому та рішення, розпорядження облвиконкому з адміністративних та організаційно-господарських
питань. Листування з Радою Міністрів УРСР, райміськвиконкомами з питань
переселення і репатріації громадян, відведення установам і організаціям земельних ділянок, будівництва доріг тощо.
8. Російською мовою.
491.     1. Р-2875
2. Управління сільського господарства і продовольства Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у лютому 1939 р. як земельний відділ облвиконкому. З 1947 р. – обласне управління сільського господарства, з 1962 р. – обласне управління виробництва і заготівлі сільськогосподарської продукції, з 1965 р. – обласне управління
сільського господарства. У грудні 1985 р. управління було ліквідовано, натомість створено Кіровоградський обласний агропромисловий комітет, який підпорядковувався виконкому Кіровоградської обласної Ради народних депутатів
та Державному агропромисловому комітету УРСР. З грудня 1989 р. – комітет
агропромислових формувань області. У жовтні 1991 р. комітет було ліквідовано, а на його базі створено управління сільського господарства і переробної
промисловості, яке підпорядковувалося виконкому облради народних депутатів
та Міністерству сільського господарства України. З травня 1992 р. – управління
сільського господарства і продовольства Кіровоградської обласної державної
адміністрації. Займалося плануванням розвитку сільського господарства області, здійснювало загальне керівництво роботою сільськогосподарських установ
і організацій.
4. 59 справ
5. 1944–1966 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро Кіровоградського обкому Компартії України і облвиконкому та
рішення облвиконкому з організаційно-господарських питань. Накази, розпорядження начальника обласного управління сільського господарства з основної
діяльності. Листування з питань відведення організаціям колгоспних земель,
організації боротьби з інфекційними захворюваннями у тваринництві, перевірки правил землекористування, а також з кадрових питань.
8. Російською мовою.
492.     1. Р-3002
2. Витязівська районна Рада депутатів трудящих та її виконавчий комітет,
с. Витязівка Витязівського району Кіровоградської області
3. Створено у січні 1935 р. як Витязівську районну Раду депутатів трудящих та її
виконавчий комітет, які підпорядковувались Одеському облвиконкому, з вересня 1937 р. – Миколаївському, з січня 1939 р. – Кіровоградському облвиконкому.
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У 1941–1943 рр. Рада припиняла свою роботу, а у 1944 р. – поновила її. Рада і її
виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
Ліквідовано у листопаді 1959 р.
4. 1 справа
5. 1950 р.
6. 2010 р.
7. Рішення, розпорядження облвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
493.     1. Р-3003
2. Червонокам’янська районна Рада депутатів трудящих та її виконавчий комітет, с. Червона Кам’янка Червонокам’янського району Кіровоградської
області
3. Створено у січні 1939 р. Підпорядковувались Кіровоградському облвиконкому.
У 1941–1943 рр. тимчасово припиняли свою роботу, а у 1944 р. – поновили
її. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в районі,
виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень. Ліквідовані у січні 1959 р.
4. 2 справи
5. 1953–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Документи з відведення земель для потреб установ і організацій.
8. Російською мовою.
494.     1. Р-3023
2. Олександрійська міська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади у місті, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 42 справи
5. 1952–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро міського комітету КПУ і міськвиконкому та рішення міськвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
495.     1. Р-3024
2. Світловодська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Світловодськ Світловодського району Кіровоградської області
3. Створено у березні 1923 р. як Новогеоргіївський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Олександрійському окрвиконкому, з червня 1925 р. – Кременчуцькому
окрвиконкому, з лютого 1932 р. – Харківському, а з 1935 р. – Полтавському
облвиконкому. З 1937 р. – Новогеоргіївська районна Рада депутатів трудящих
та її виконком, які з січня 1939 р. підпорядковувалась Кіровоградському облвиконкому. У 1941–1943 рр. установа припиняла свою роботу, а у 1944 р. – поновила її. Після змін у назві міста: перейменована у 1961 р. на Хрущовську, у
грудні 1962 р. на Кремгесівську, у 1969 р. на Світловодську райраду депутатів
трудящих. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в
районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах
своїх повноважень.
4. 25 справ
5. 1960, 1971–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро міського комітету Компартії України і райвиконкому та рішен-
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ня райвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
496.     1. Р-3026
2. Петрівська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, смт
Петрове Петрівського району Кіровоградської області
3. Створено у 1935 р. як Петрівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Дніпропетровському облвиконкому. З 1937 р. – Петрівська районна Рада депутатів
трудящих та її виконком, які підпорядковувались Миколаївському, а з вересня
1939 р. – Кіровоградському облвиконкому. У 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою окупацією території Петрівського району німецько-фашистськими загарбниками Рада припиняла свою роботу, яку поновила у 1944 р. Рада і її виконком
були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 38 справ
5. 1962–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Див. Р-260
8. Російською мовою.
497.     1. Р-3056
2. Кіровоградське обласне управління з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при виконавчому комітеті Кіровоградської обласної Ради народних депутатів, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як Управління літератури і видавництв при Кіровоградському
облвиконкомі. У 1941–1943 рр. тимчасово припиняло свою роботу. У 1944 р.
створено Управління з охорони військових і державних таємниць у пресі при
Кіровоградському облвиконкомі. З 1966 р. – Управління з охорони державних
таємниць у пресі, з 1991 р. – обласне управління з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації. Ліквідовано у січні 1995 р.
Здійснювало різні заходи з охорони державних таємниць у засобах масової інформації.
4. 122 справи
5. 1945–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи виробничих нарад. Перспективні та річні плани роботи. Звіти про
роботу управління. Листування з установами і організаціями області з питань
цензури.
8. Російською мовою.
498.     1. Р-3082
2. Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих, м. Кіровоград
Кіровоградської області
3. –
4. 2 справи
5. 1945 р.
6. 2009 рр.
7. Відомості про кількість родин колгоспників, які не були забезпечені постійним
житлом. Листування з обкомом КП(б)У з кадрових питань.
8. Російською мовою.
499.     1. Р-3084
2. Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Кіровоградській області, м. Кіровоград Кіровоградської області
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3. Установу створено у 1939 р. із започаткуванням Кіровоградської області. Тимчасово припиняла свою роботу у 1941–1943 рр., яку поновила після звільнення
області від німецько-фашистських загарбників. Підпорядковувалось Наркомату заготівель СРСР, з 1946 р. – Міністерству заготівель СРСР. Управління дбало
про заготівлю сільськогосподарської продукції та здійснювало контроль за роботою заготівельних організацій області. Ліквідовано у 1956 р.
4. 85 справ
5. 1944–1956 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази і вказівки Міністерства заготівель СРСР. Постанови бюро Кіровоградського обкому Компартії України і облвиконкому та рішення облвиконкому з
організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
500.     1. Р-3106
2. Кіровоградське обласне управління Українського республіканського
управління “Головнафтозбут” Міністерства нафтової промисловості СРСР,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 5 справ
5. 1946–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про наявність і реалізацію нафтопродуктів. Товарні баланси управління.
Відомості про наявність ємностей для зберігання нафтопродуктів.
8. Російською мовою.
501.     1. Р-3129
2. Уповноважений Державної планової комісії СРСР по Кіровоградській
області Центрального статистичного управління при Держплані СРСР,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Посаду створено згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1943 р.
№ 1377. Апарат Уповноваженого Держплану займався перевіркою виконання
народногосподарських планів підприємствами та організаціями області. Апарат ліквідовано у 1949 р.
4. 14 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2008 р.
7. Доповідні записки, відомості про роботу промислових підприємств та стан врожайності зернових і технічних культур в Кіровоградській області.
8. Російською мовою.
502.     1. Р-3140
2. Кіровоградська міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності
Головної державної інспекції з визначення врожайності при Кабінеті Міністрів СРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1947 р. Займалася проведенням обліку посівних площ і сортових
посівів та визначенням прогностичної і реальної врожайності сільськогосподарських культур. Установу ліквідовано 1 серпня 1954 р.
4. 27 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2008 р.
7. Накази і розпорядження Головної державної інспекції з визначення врожайності
при Кабінеті Міністрів СРСР з організаційних питань. Звіти, доповідні записки,
відомості про кількість посівних площ, стан посівів та визначення врожайності
сільськогосподарських культур.
8. Російською мовою.
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503.     1. Р-3141
2. Олександрівська міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Головної державної інспекції з визначення врожайності при Кабінеті
Міністрів СРСР, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області
3. Див. Р-3140
4. 17 справ
5. 1947–1951 рр.
6. 2008 р.
7. Див. Р-3140
8. Російською мовою.
504.     1. Р-3142
2. Олександрійська міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Головної державної інспекції з визначення врожайності при Кабінеті
Міністрів СРСР, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. Див. Р-3140
4. 26 справ
5. 1947–1952 рр.
6. 2008 р.
7. Звіти, доповідні записки, відомості про кількість посівних площ, стан посівів та
врожайності сільськогосподарських культур.
8. Російською мовою.
505.     1. Р-3175
2. Управління освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у лютому 1939 р. як відділ облвиконкому, що підпорядковувався Міністерству освіти УРСР. У 1941–1943 рр. тимчасово припиняв свою роботу, яку
поновив у січні 1944 р. З жовтня 1988 р. – Управління освіти виконкому Кіровоградської облради народних депутатів, з квітня 1992 р. – Кіровоградської ОДА,
з липня 1994 р. – виконкому облради народних депутатів, з серпня 1995 р. –
Кіровоградської ОДА. Дбало про організацію мережі навчальних і дошкільних
закладів на території області та здійснювало загальне керівництво системою
народної освіти в області.
4. 6 справ
5. 1964–1972 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації про роботу відділу. Довідка про рух дітей по Кіровоградському дитячому приймальнику (1964).
8. Російською мовою.
506.     1. Р-3191
2. Кіровоградське обласне управління статистики Міністерства статистики
України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Розпочало діяльність у 1939 р. як обласне управління народногосподарського
обліку Уповноваженого Держплану УРСР по Кіровоградській області. У 1941–
1943 рр. робота установи була припинена, у 1944 р. поновлена зі зміненою назвою: Уповноважений Центрального статистичного управління при Держплані
УРСР по Кіровоградській області. З 1948 р. – Кіровоградське обласне статистичне управління Центрального статистичного управління при Раді Міністрів
УРСР. У 1987–1990 рр. – Кіровоградське обласне управління статистики Державного комітету статистики УРСР, з 1991 р. – Міністерства статистики
України. Займалося розробкою, збиранням, аналізуванням статистичних матеріалів про розвиток народного господарства та окремих напрямів діяльності
держави і межах області.
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4. 154 справи
5. 1945–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника обласного управління статистики з основної діяльності.
Основні показники та підсумки розвитку окремих галузей народного господарства області. Зведені звіти промислових підприємств. Звіти про чисельність і
фонд заробітної плати робітників і службовців. Баланси трудових ресурсів області і річних звітів про чисельність і фонд заробітної плати робітників і службовців. Звіти, таблиці і довідки з питань балансу народного господарства.
8. Російською мовою.
507.     1. Р-3196
2. Кіровоградське обласне управління Національного банку України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як Кіровоградську обласну контору Державного банку СРСР.
У грудні 1987 р. її реорганізовано в обласне управління Держбанку СРСР. Ліквідовано у серпні 1991 р. і на його базі створено Кіровоградське обласне управління Національного банку України.
4. 52 справи
5. 1939–1986 рр.
6. 2010 р.
7. Додаткові річні звіти по виконанню державного бюджету. Листування з Правлінням Держбанку СРСР з питань грошового обігу, збереження матеріальних
цінностей (1941), формування польової каси Держбанку № 350 (1940), а також
виконання касових і кредитних операцій.
8. Російською мовою.
508.     1. Р-3202
2. Кіровоградське виробничо-торговельне об’єднання “Ера” Українського
державного концерну місцевої промисловості “Укрмісцевпром”, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як відділ місцевої промисловості виконкому Кіровоградської
обласної Ради депутатів трудящих. У 1960 р. перейменовано в управління місцевої промисловості облвиконкому. Припиняло діяльність у 1963–1965 рр. у
зв’язку з передачею підвідомчих підприємств Придніпровському раднаргоспу.
Поновило діяльність у 1966 р. як управління місцевої промисловості облвиконкому. Ліквідовано у жовтні 1988 р., на базі його підприємств створено Кіровоградське виробниче об’єднання “Ера”, яке підпорядковувалось Міністерству
місцевої промисловості УРСР. У серпні 1990 р. рішенням зборів представників трудових колективів місцевих підприємств було створено Кіровоградське
виробничо-торговельне об’єднання “Ера”, яке підпорядковувалось Українському державному концерну місцевої промисловості “Укрмісцевпром”. Здійснювало загальне керівництво роботою підприємств місцевої промисловості Кіровоградської області.
4. 16 справ
5. 1961–1971 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро обкому Компартії України і облвиконкому та рішення облвиконкому з організаційно-господарських питань. Накази, розпорядження начальника обласного управління місцевої промисловості з основної діяльності.
Інформації про роботу управління.
8. Російською мовою.
509.     1. Р-3214
2. Новоукраїнська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області
3. –
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4. 16 справ
5. 1955–1964 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи прокуратури. Доповіді, довідки,
інформації про роботу прокуратури та акти перевірок її діяльності. Зведення по
окремих напрямах прокурорсько-слідчої роботи.
8. Російською мовою.
510.     1. Р-3216
2. Кіровоградська міська прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 25 справ
5. 1944–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Накази прокурора м. Кіровограда з основної діяльності. Протоколи міжвідомчих і оперативних нарад. Плани роботи та доповіді, інформації, довідки про роботу прокуратури. Акти комплексних перевірок діяльності міськпрокуратури.
8. Російською мовою.
511.     1. Р-3217
2. Елисаветградківська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, с. Єлисаветградка Єлисаветградківського району Кіровоградської області
3. –
4. 13 справ
5. 1945–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих, оперативних нарад. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу прокуратури та акти комплексних перевірок її діяльності.
8. Російською мовою.
512.     1. Р-3218
2. Олександрійська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. –
4. 17 справ
5. 1944–1967 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу прокуратури. Наглядові провадження по кримінальним справам (1944).
8. Російською мовою.
513.     1. Р-3222
2. Кіровоградська база № 15 Одеського територіального управління Головного управління державних матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 177 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника бази з основної діяльності і особового складу. Протоколи
виробничих нарад. Генеральні плани і технічні паспорти бази. Звіти, відомості про роботу бази, кількість закладених резервів та їх стан. Матеріали,
що стосуються інвентаризації держрезервів та основних засобів і матеріальних цінностей бази. Звіти, інформації з кадрових питань. Штатні розписи та
фінансово-бухгалтерські документи. Листування з Полтавським і Одеським
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територіальними управліннями з питань завезення та розбронювання державних матеріальних резервів.
8. Російською мовою.
514.     1. Р-3223
2. Прокуратура Кіровоградської області Генеральної прокуратури України,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Розпочала діяльність у 1939 р. після створення області. Припиняла діяльність
у 1941–1943 рр. в умовах тимчасової окупації території області німецькофашистськими загарбниками. У 1944 р. поновила свою роботу. Здійснювала нагляд за дотриманням законів органами та установами, які проводили
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
4. 4170 справ
5. 1944–1993 рр.
6. 2006 р.
7. Розпорядження прокурора області з основної діяльності. Протоколи міжвідомчих, оперативних та координаційних нарад. Аналізи стану злочинності в області та огляди по окремих напрямах прокурорсько-слідчої роботи. Доповіді,
інформаційні матеріали, довідки про роботу органів прокуратури області з питань ведення боротьби з порушеннями законодавства, нагляду за слідством і
справами спецпідсудності. Узагальнюючі матеріали щодо роботи прокуратури
з розгляду скарг і архівних кримінальних справ по державних злочинах. Акти
комплексних ревізій роботи міських і районних прокуратур Кіровоградської
області. Річні звіти про роботу з кадрами. Наглядові провадження по кримінальним справам та по розгляду скарг з питань реабілітації репресованих громадян.
8. Російською, українською мовами.
515.     1. Р-3224
2. Піщанобрідська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, с. Піщаний Брід Піщанобрідського району Кіровоградської області
3. –
4. 17 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
516.     1. Р-3231
2. Кіровоградський відділ приймання і контролю за державними матеріальними резервами Полтавського територіального управління Головного
управління державних матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 59 справ
5. 1949–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження Головного управління державних матеріальних резервів та його Полтавського територіального управління з організаційногосподарських питань. Документи контрольно-ревізійних перевірок закладених державних матеріальних резервів.
8. Російською мовою.
517.     1. Р-3233
2. Фінансове управління Кіровоградської обласної державної адміністрації,
м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як обласний фінансовий відділ виконкому Кіровоградської
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обласної ради депутатів трудящих. Згідно з Указом Президії Верховної Ради
УРСР від 7 березня 1985 р. – фінансове управління виконкому Кіровоградської
обласної ради народних депутатів, з квітня 1992 р. – облдержадміністрації, з
липня 1944 р. – виконкому облради народних депутатів, з серпня 1995 р. – обл
держадміністрації. Організовувало та координувало роботу по складанню та
виконанню обласного бюджету.
4. 75 справ
5. 1944–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника фінансового відділу з основної діяльності. Плани фінансування спецзаходів з цивільної оборони і мобілізаційної роботи.
8. Російською мовою.
518.     1. Р-3239
2. Витязівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Витязівка Витязівського району Кіровоградської області
3. –
4. 9 справ
5. 1948–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи обласної і районної прокуратур (1954, 1955). Доповіді, інформації, довідки про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
519.     1. Р-3343
2. Компаніївська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області
3. –
4. 4 справи
5. 1955, 1960 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Доповіді, інформації про роботу прокуратури.
Документи (акти, довідки, протоколи) перевірок дотримання законодавчих актів.
8. Російською мовою.
520.     1. Р-3502
2. Устинівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області
3. –
4. 16 справ
5. 1949–1961 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу прокуратури та акти комплексних перевірок її діяльності.
8. Російською мовою.
521.     1. Р-3744
2. Маловисківська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області
3. –
4. 12 справ
5. 1948–1966 рр.
6. 2006 р.
7. Доповідні записки, інформації про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
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522.     1. Р-3789
2. Хмелівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської області
3. –
4. 4 справи
5. 1953–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Акти комплексних перевірок діяльності прокуратури.
8. Російською мовою.
523.     1. Р-4018
2. Підвисоцька районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Підвисоке Підвисоцького району Кіровоградської області
3. –
4. 8 справ
5. 1954–1957 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи прокуратури. Акти комплексних
перевірок роботи районної прокуратури.
8. Російською мовою.
524.     1. Р-4079
2. Ульяновська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Ульяновка Ульяновського району Кіровоградської області
3. Створено у 1935 р. як Грушківський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався
Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Грушківську районну
Раду депутатів трудящих та її виконком. У 1941–1943 рр. установа припиняла роботу у зв’язку з тимчасовою окупацією території Грушківського району
німецько-фашистськими загарбниками, у 1944 р. її поновила. З травня 1949 р.
перейменована на Ульяновську районну Раду депутатів трудящих. З лютого
1954 р. Рада стала підпорядковуватись Кіровоградському облвиконкому. Рада
і її виконком були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 15 справ
5. 1944–1956 р.
6. 2010 р.
7. Рішення Кіровоградського облвиконкому і райвиконкому з організаційногосподарських питань.
8. Російською мовою.
525.     1. Р-4082
2. Ульяновська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
м. Ульяновка Ульяновського району Кіровоградської області
3. –
4. 65 справ
5. 1944–1978 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури. Огляди по основним напрямам прокурорсько-слідчої роботи.
8. Російською мовою.
526.     1. Р-4538
2. Світловодська міська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м.
Світловодськ Світловодського району Кіровоградської області
3. З 1944 р. – Новогеоргіївська, з 1961 р. – Хрущовська, з грудня 1962 р. – Крем-
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гесівська, з 1969 р. – Світловодська міська Рада депутатів трудящих. Рада і її
виконком були повноважними органами державної влади у місті, виконували
адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 18 справ
5. 1972–1989 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Світловодського міського комітету Компартії України і міськвиконкому та рішення міськвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
527.     1. Р-4543
2. Вільшанська районна рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
смт Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області
3. Створено у березні 1923 р. як Вільшанський районний виконком Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Первомайському окрвиконкому. У квітні 1926 р. Вільшанський район було розформовано, а райвиконком припинив свою роботу. З початку 1932 р. райвиконком
знову розпочинає свою роботу і підпорядковується Одеському облвиконкому.
У 1937 р. перейменовано на Вільшанську районну Раду депутатів трудящих
та її виконком. Припиняє свою роботу у 1941–1943 рр. і поновлює її у 1944 р.
З лютого 1954 р. підпорядковується Кіровоградському облвиконкому. З грудня
1962 р. по грудень 1966 р. – припиняє роботу у зв’язку з ліквідацією району.
Рада і її виконком були повноважними органами державної влади у місті, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 24 справи
5. 1956–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України і райвиконкому та рішення райвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
528.     1. Р-4591
2. Новоархангельська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської
області
3. –
4. 7 справ
5. 1949–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
529.     1. Р-4667
2. Вільшанська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
смт Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області
3. –
4. 18 справ
5. 1945–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
530.     1. Р-4812
2. Долинська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
м. Долинська Долинського району Кіровоградської області
3. –
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4. 41 справа
5. 1944–1966 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури. Акти комплексних перевірок діяльності райпрокуратури. Наглядові провадження у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
531.     1. Р-4995
2. Кіровоградське виробниче об’єднання елеваторної та зернопереробної промисловості Міністерства сільського господарства та продовольства України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як обласну контору Всесоюзного об’єднання “Південьзаготзерно”. У період тимчасової німецько-фашистської окупації території області
1941–1943 рр. припиняла свою роботу, яку поновила у січні 1944 р. З 1955 р. – Кіровоградська обласна контора “Заготзерно”, з 1957 р. – обласне управління хлібопродуктів, з 1961 р. – обласне управління заготівлі, з 1962 р. – обласне управління
хлібопродуктів, з 1965 р. – обласне управління хлібопродуктів та комбікормової
промисловості, з 1969 р. – обласне управління хлібопродуктів, з 1988 р. – Кіровоградське виробниче об’єднання елеварної і зернопереробної промисловості.
Установа проводила державну закупівлю зерна, дбала про розміщення і раціональне використання державних хлібних ресурсів, а також займалася розвитком
мукомельної, круп’яної, елеваторної і комбікормової промисловості.
4. 36 справ
5. 1963–1997 рр.
6. 2005 р.
7. Звіти про наявність, рух і якість хлібопродуктів та наявність сховищ для їх зберігання.
8. Російською мовою.
532.     1. Р-5000
2. Управління житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної
державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як відділ комунального господарства виконкому Кіровоградської облради депутатів трудящих. У 1941–1943 рр. припиняв свою діяльність, яку поновив у квітні 1944 р. У січні 1955 р. після об’єднання з управлінням житлового господарства змінив назву на обласне управління житловокомунального господарства. З 1964 р. – обласний відділ комунального господарства; з вересня 1976 р. – управління комунального господарства облвиконкому;
з 1988 р. – управління житлово-комунального господарства облвиконкому; з
квітня 1992 р. – облдержадміністрації; з липня 1994 р. – облвиконкому; з серпня 1995 р. – знову облдержадміністрації. Установа здійснювала загальне керівництво діяльністю житлово-комунальних підприємств області.
4. 33 справи
5. 1944–1979 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро обкому Компартії України і облвиконкому та рішення облвиконкому з організаційно-господарських питань. Накази начальника управління
з основної діяльності та з питань цивільної оборони і мобілізаційної роботи.
Інформації про роботу управління та стан комунального господарства Кіровоградської області.
8. Російською мовою.
533.     1. Р-5037
2. Кіровоградський обласний суд Міністерства юстиції України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. з утворенням Кіровоградської області. У 1941–1943 рр.
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припиняв свою роботу у зв’язку з тимчасовою окупацією території області
німецько-фашистськими загарбниками. У 1944–1956 рр. підпорядковувався Міністерству юстиції УРСР, у 1956–1970 рр. – Верховному суду УРСР і виконував
також функції ліквідованого обласного управління юстиції. З жовтня 1970 р.,
після відновлення Міністерства юстиції УРСР, підпорядковувався відділу юстиції облвиконкому, а з 1993 р. – Міністерству юстиції України. Здійснював
контроль за діяльністю народних судів, розглядав карні та цивільні справи першої і касаційної інстанцій.
4. 279 справ
5. 1944–1980 рр.
6. 2007–2009 рр.
7. Протоколи, постанови президії облсуду і судових колегій та службових, оперативних нарад. Звіти, аналітичні матеріали, доповіді, огляди, узагальнення, довідки, а також статистичні звіти про роботу народних судів області. Наглядові
провадження у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
534.     1. Р-5044
2. Червонокам’янська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, с. Червона Кам’янка Червонокам’янського району Кіровоградської
області
3. –
4. 1 справа
5. 1954 р.
6. 2006 р.
7. Накази і директиви облпрокуратури. Доповіді, інформації про роботу райпрокуратури.
8. Російською мовою.
535.     1. Р-5045
2. Управління у справах національностей, міграції та релігій Кіровоградської
обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено за розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від
28 травня 1998 р. № 181-р на базі відділу у справах національностей і міграції
та відділу у справах релігій ОДА. Займалося реалізацією державної політики у
сферах міжнаціональних відносин, міграції, а також релігій і церкви.
4. 119 справ
5. 1945–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Річні плани роботи. Звіти, інформації, доповідні записки про роботу відділу у
справах релігій та діяльність релігійних осередків в області.
8. Російською мовою.
536.     1. Р-5050
2. Аджамська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області
3. –
4. 8 справ
5. 1950–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу прокуратури. Акти комплексних
перевірок діяльності райпрокуратури.
8. Російською мовою.
537.     1. Р-5051
2. Управління з питань економіки і власності Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
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3. Створено у 1939 р. як обласну планову комісію виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих. У 1941–1943 рр. комісія припиняла свою роботу, яку поновила у 1944 р. У жовтні 1988 р. на базі планової комісії створено Головне планово-економічне управління виконкому облради народних депутатів.
У травні 1992 р. перейменовано на Комітет економіки Кіровоградської ОДА,
з липня 1994 р. – виконкому облради народних депутатів, з серпня 1995 р. –
ОДА. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 грудня
1995 р. № 114-р з 1 лютого 1996 р. утворено управління економіки ОДА. У
липні 1998 р. воно перейменовано на Управління з питань економіки і власності. Займалося розробкою перспективних і річних планів розвитку народного
господарства області, здійснювало контроль за їх виконанням.
4. 105 справ
5. 1945–1980 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Плани відбудови і розвитку народного господарства області. Проект плану
матеріально-технічного забезпечення народного господарства на 1959–1965 рр.
Довідки про стан економіки області. Звіти, інформації, інформаційні бюлетені,
відомості, доповідні записки про виконання основних завдань народногосподарських планів. Баланс трудових ресурсів області. П’ятирічні та річні виробничі плани підприємств області, які працювали на оборону країни .
8. Російською мовою.
538.     1. Р-5053
2. Новгородківська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, смт Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області
3. –
4. 97 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи оперативних нарад. Плани роботи та доповіді, інформації про роботу прокуратури. Акти комплексних перевірок діяльності райпрокуратури. Наглядові провадження у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
539.     1. Р-5057
2. Кіровоградське обласне управління Ощадного банку України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р., як Управління держтрудощадкас і держкредиту Кіровоградської області. Припиняло роботу у 1941–1943 рр., а на початку 1944 р. – поновило її. Управління підпорядковувалось Республіканському управлінню держтрудощадкас і держкредиту. З жовтня 1962 р. – Кіровоградське обласне управління
Держтрудощадкас СРСР, з грудня 1987 р. – обласне управління Ощадного банку СРСР, з 1992 р. – облуправління Ощадного банку України.
4. 35 справ
5. 1944–1962 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Директиви, розпорядження Міністерства фінансів УРСР та Головного і республіканського управлінь держтрудощадкас і держкредиту з організаційнофінансових питань. Річні звіти про наявність зброї і боєприпасів.
8. Російською мовою.
540.     1. Р-5058
2. Комбінат “Олександріявугілля” Міністерства вугільної промисловості
УРСР, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. Організовував роботу з видобутку бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну. Згодом “Олександріявугілля” – державна холдингова компанія, що
знаходилась в Олександрії, і включала великий комплекс підприємств бурову-
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гільної галузі. В подальшому, через тяжке фінансове становище підприємства
“Олександріявугілля” були передані в оренду ТОВ “Енерговугілля” і “Експлерент”, однак критичну ситуацію це не змінилою. На початок 2009 р. практично
всі підприємства припинили своє існування, а трудові колективи звільнено.
4. 26 справ
5. 1951–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника комбінату з основної діяльності. Звіти з техніки безпеки.
8. Російською, українською мовами.
541.     1. Р-5068
2. Управління соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як відділ соціального забезпечення облвиконкому. Припиняв
роботу у 1941–1943 рр., а у січні 1944 р. – її поновив. З червня 1992 р. – управління соціального забезпечення Кіровоградської облдержадміністрації, з червня
1993 р. – управління соціального захисту населення ОДА, з липня 1994 р. – обл
виконкому, з серпня 1995 р. – облдержадміністрації.
4. 8 справ
5. 1945–1952 р.
6. 2009 р.
7. Інформації про роботу відділу.
8. Російською мовою.
542.     1. Р-5069
2. Архівний відділ виконавчого комітету Кіровоградської обласної Ради народних депутатів, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. Підпорядковувався Управлінню Наркомату внутрішніх справ
УРСР по Кіровоградській області, з 1946 р. – УМВС по Кіровоградській області, з 1960 р. – виконкому обласної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконкому обласної Ради народних депутатів. Здійснював загальне організаційне
і методичне керівництво роботою державних архівних установ області. Ліквідовано у 1988 р.
4. 219 справ
5. 1943–1987 рр.
6. 2005 р.
7. Накази завідуючого архівним відділом з основної діяльності. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК. Плани роботи та звіти, доповідні записки, інформації про роботу відділу.
8. Російською мовою.
543.     1. Р-5089
2. Кіровоградське обласне управління професійно-технічної освіти Міністерства народної освіти УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1940 р. як обласне управління трудових резервів. Припиняло роботу
у 1941–1943 рр. Підпорядковувалось Головному управлінню трудових резервів при Раді Міністрів УРСР. З листопада 1959 р. – обласне управління профтехосвіти Головного управління профтехосвіти при Раді Міністрів УРСР, а з
червня 1966 р. – Державного комітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти.
Ліквідовано у жовтні 1988 р. Через межу підпорядкованих навчальних закладів
керувало плановою підготовкою кадрів кваліфікованих робітників, спеціалістів
для народного господарства.
4. 41 справа
5. 1944–1969 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Розпорядження Міністерства трудових резервів СРСР з питань проведення
організованого набору робітників. Накази начальника обласного управління
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трудових резервів з основної діяльності. Плани підготовки учнів ремісничих
училищ і шкіл ФЗН трудрезервів та їх розподілу по промисловим підприємствам. Звіти про виконання планів організованого набору робітників трудових
резервів. Листування з Головним управлінням трудових резервів при Раді Міністрів СРСР та з Держкомітетом Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної
освіти і обласним військовим комісаріатом з питань підготовки спеціалістів для
Радянської Армії.
8. Російською мовою.
544.     1. Р-5101
2. Знам’янська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
м. Знам’янка Знам’янського району Кіровоградської області
3. –
4. 18 справ
5. 1944–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Звіти, доповіді, інформації про роботу прокуратури. Наглядові провадження у
кримінальних справах.
8. Російською мовою.
545.     1. Р-5110
2. Кіровоградське обласне підприємство зв’язку Міністерства зв’язку України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як обласне управління зв’язку Наркомату зв’язку СРСР. У
1941–1943 рр. припиняло роботу. З 1946 р. управління підпорядковувалося
Міністерству зв’язку СРСР, з 1955 р. – Міністерству зв’язку УРСР. У травні
1966 р. перейменовано на Кіровоградське обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства зв’язку УРСР. З січня 1988 р. – обласне виробничотехнічне об’єднання зв’язку, з грудня 1993 р. – обласне підприємство зв’язку.
Керувало діяльністю підприємств зв’язку області. Ліквідовано у грудні 1994 р.
4. 97 справ
5. 1944–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника управління з основної діяльності. Плани роботи та звіти,
доповіді про роботу управління, а також таємно-шифрувального відділу. Акти
перевірок діяльності установ зв’язку області.
8. Російською мовою.
546.     1. Р-5128
2. Рівнянська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Рівне Рівнянського району Кіровоградської області
3. –
4. 18 справ
5. 1944–1951 рр.
6. 2006 р.
7. Доповідні записки, інформації про роботу прокуратури. Наглядові провадження
у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
547.     1. Р-5225
2. Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. З 1944 р. – Кіровоградський обласний комітет Товариства Червоного Хреста
УРСР. Підпорядковувався ЦК Товариства Червоного Хреста УРСР. Керував діяльністю місцевих комітетів і організацій Червоного Хреста в області по наданню медичної допомоги населенню і підготовці медичних кадрів.
4. 101 справа
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5. 1946–1986 рр.
6. 2010 р.
7. Директивні вказівки ЦК Товариства Червоного Хреста УРСР. Постанови бюро
обкому Компартії України і облвиконкому та рішення облвиконкому з питань
організації роботи з цивільної оборони. Плани підготовки і перепідготовки сандружин. Планові завдання та зведені річні звіти з санітарно-оборонної роботи.
8. Російською мовою.
548.     1. Р-5297
2. Управління торгівлі виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради
народних депутатів, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як відділ торгівлі при виконкомі Кіровоградської обласної
ради депутатів трудящих. У 1941–1943 рр. припиняв свою роботу. Діяльність
відділу було поновлено у 1944 р. У червні 1955 р. реорганізовано в управління
торгівлі виконкому облради депутатів трудящих; з червня 1991 р. – Кіровоградське обласне торговельно-виробниче об’єднання державної торгівлі, яке було
ліквідовано у 1992 р. У березні 1992 р. створено Кіровоградську торговельновиробничу комерційну асоціацію “Трояна”, яку було ліквідовано у травні
1993 р.
4. 8 справ
5. 1949–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника обласного відділу торгівлі з основної діяльності.
8. Російською мовою.
549.     1. Р-5333
2. Кіровоградське обласне комунальне підприємство “Кіровоградпаливо”
Управління промисловості енергетики, транспорту та зв’язку Кіровоградської облдержадміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Розпочало діяльність у 1939 р. Припиняло роботу у 1941–1943 рр. З 1944 р. –
Кіровоградський обласний паливний трест Наркомату місцевої паливної промисловості УРСР, з червня 1973 р. – Кіровоградське обласне управління по заготівлі і постачанню паливом населення, комунально-побутових підприємств і
установ.
4. 6 справ
5. 1948–1953 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро обкому Компартії України і облвиконкому та рішення облвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською, українською мовами.
550.     1. Р-5495
2. Кіровоградська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 9 справ
5. 1951–1961 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих і оперативних нарад. Плани роботи. Акти перевірок
діяльності райпрокуратури.
8. Російською мовою.
551.     1. Р-5496
2. Гайворонська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
м. Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області
3. –
4. 67 справ
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5. 1944–1962 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу райпрокуратури. Документи
(протоколи, доповіді, акти) комплексних і цільових перевірок дотримання законодавчих актів. Акти перевірок діяльності прокуратури. Наглядові провадження у кримінальних справах (1944).
8. Російською мовою.
552.     1. Р-5502
2. Кіровоградська обласна організація Товариства сприяння обороні України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1944 р. як обласну раду Всесоюзного товариства сприяння обороні,
авіаційному і хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ). У 1949 р. облрада розділилась на обласні комітети сприяння авіації, армії, флоту, які у 1951 р. були
об’єднані в обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння
армії, авіації і флоту СРСР (ДТСААФ). У вересні 1991 р. відбулася реорганізація у Кіровоградську обласну організацію Товариства сприяння обороні України (ТСОУ). Займалася організацією військово-спортивної роботи, готувала
молодь для служби в армії, керувала діяльністю районних, міських, первинних
комітетів та окремих підприємств і об’єктів товариства.
4. 246 справ
5. 1944–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Плани і звіти з підготовки військово-технічних кадрів. Звіти про наявність і
рух військової техніки, стан матеріально-технічного забезпечення організацій
облкомітету ДТСААФ, а також звіти по кадрах. Документи (накази, звіти, доповіді, інформації, акти) про роботу аероклубу. Штатні розписи та фінансовобухгалтерські документи. Акти перевірок роботи комітету.
8. Російською мовою.
553.     1. Р-5723
2. Олександрівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області
3. –
4. 21 справа
5. 1948–1963 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації, довідки про роботу райпрокуратури. Аналізи, огляди по окремим напрямам прокурорсько-слідчої роботи.
8. Російською мовою.
554.     1. Р-5884
2. Тишківська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської області
3. –
4. 8 справ
5. 1948–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, довідки про роботу прокуратури та акти комплексних
перевірок її діяльності.
8. Російською мовою.
555.     1. Р-5925
2. Кіровоградський обласний військовий комісаріат, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. У зв’язку з тимчасовою окупацією території області
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німецько-фашистськими загарбниками у 1941–1943 рр. припиняв свою роботу, яку поновив у січні 1944 р. Орган місцевого військового управління, який
займався підготовкою і проведенням військової мобілізації, веденням обліку
військовозобов’язаних, підготовкою молоді до військової служби, проведенням
призову громадян на військову службу, організацією оборонної і військовопатріотичної роботи серед молоді.
4. 108 справ
5. 1941, 1944–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Накази обласного військового комісара з основної діяльності і особового складу. Довідки, відомості про військово-економічний стан області. Протоколи засідань звуженого складу облвиконкому. Журнали обліку надзвичайних подій в
області. Акти про розформування районних військових комісаріатів у зв’язку
з ліквідацією (укрупненням) районів. Листування з питань розшуку військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти у 1941–1945 рр. та розшуку і
упорядкування могил воїнів, які загинули у роки війни на території області.
8. Російською мовою.
556.     1. Р-5983
2. Управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1939 р. як відділ охорони здоров’я виконкому облради депутатів
трудящих. У 1941–1943 рр. припиняв свою роботу, а у квітні 1944 р. – поновив.
З липня 1992 р. – управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА, з липня
1994 р. – виконкому облради народних депутатів, з серпня 1995 р. – ОДА. Здійснювало загальне керівництво установами охорони здоров’я, організовувало
надання лікувально-профілактичної та санітарно-курортної допомоги населенню області.
4. 31 справа
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника обласного відділу охорони здоров’я з основної діяльності. Звіти, огляди про епідеміологічний стан в області. Листування з районними і міськими відділами охорони здоров’я з питань ведення санітарної та
лікувально-профілактичної роботи.
8. Російською мовою.
557.     1. Р-5989
2. Гайворонська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області
3. Створено у лютому 1935 р. як Гайворонський районний виконавчий комітет
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Одеському облвиконкому. У 1937 р. перейменовано на Гайворонську
районну Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет. Припиняла роботу
у 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою окупацією території Гайворонського
району німецько-фашистськими окупантами та у 1963–1964 рр. у зв’язку з ліквідацією району. З лютого 1954 р. підпорядковується Кіровоградському облвиконкому. Рада і її виконком були повноважними органами державної влади в
районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах
своїх повноважень.
4. 34 справи
5. 1964–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення райвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
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558.     1. Р-6161
2. Петрівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області
3. –
4. 82 справи
5. 1943–1962 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповідні записки про роботу прокуратури. Реєстр слідчих справ
та наглядові провадження у кримінальних справах (1943–1944).
8. Російською мовою.
559.     1. Р-6212
2. Голованівська районна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
смт Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області
3. Створено у травні 1923 р. як Голованівський районний виконавчий комітет Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який підпорядковувався Первомайському окрвиконкому, з 1932 р. – Одеському облвиконкому. У
1937 р. перейменовано на Голованівську районну Раду депутатів трудящих та
її виконавчий комітет. Припиняла роботу у 1941–1943 рр. у зв’язку з тимчасовою окупацією території района німецько-фашистськими загарбниками та у
1963–1964 рр. у зв’язку з ліквідацією Голованіського району. З лютого 1954 р.
стала підпорядковуватись Кіровоградському облвиконкому. Рада і її виконком
були повноважними органами державної влади в районі, виконували адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції у межах своїх повноважень.
4. 19 справ
5. 1971–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України і райвиконкому та рішення райвиконкому з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
560.     1. Р-6649
2. Кіровоградський маслоекстракційний завод Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Розпочав роботу у 1944 р. на базі Кіровоградського державного маслозаводу
№ 12. З 1948 р. – Кіровоградський жировий комбінат Головного управління
промисловості рослинних олій і жирів, з 1955 р. – масложиркомбінат, з липня 1981 р. – Кіровоградський олійно-екстракційний завод. Підприємство займалося переробкою насіння сільськогосподарських культур і виготовленням
олії.
4. 7 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Накази директора комбінату з основної діяльності.
8. Російською мовою.
561.     1. Р-6656
2. Кіровоградське обласне управління міліції Управління Міністерства внутрішніх справ у Кіровоградській області, м. Кіровоград Кіровоградської
області
3. –
4. 70 справ
5. 1946–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи зборів партійного та комсомольського активів органів міліції області. Доповіді, інформації про політико-моральний стан і службову дисципліну
особового складу органів міліції. Акти, довідки, доповідні записки про пере-
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вірки стану політико-виховної роботи у райвідділах міліції області.
8. Російською мовою.
562.     1. Р-6657
2. Бобринецька районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області
3. –
4. 14 справ
5. 1946–1955 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
563.     1. Р-6659
2. Новопразька районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури,
с. Нова Прага Новопразького району Кіровоградської області
3. –
4. 11 справ
5. 1949–1962 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Звітні доповіді, інформації про роботу райпрокуратури та акти
комплексних перевірок її діяльності.
8. Російською мовою.
564.     1. Р-6660
2. Голованівська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, смт Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області
3. –
4. 28 справ
5. 1946–1961 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи. Доповіді, інформації про роботу
райпрокуратури. Аналізи, огляди по окремих напрямах прокурорсько-слідчої
роботи.
8. Російською мовою.
565.     1. Р-6662
2. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді
Міністрів СРСР по Кіровоградській області, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено відповідно до постанови РНК СРСР від 14 вересня 1943 р. Ліквідовано у 1966 р. Здійснював контроль за діяльністю осередків Російської православної церкви в області.
4. 40 справ
5. 1944–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Директивні вказівки Ради у справах Російської православної церкви при Раді
Міністрів СРСР. Звітні доповіді про роботу Уповноваженого та листування з
питань діяльності православної церкви на території області.
8. Російською мовою.
566.     1. Р-6704
2. Олександрійська міська прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. –
4. 19 справ
5. 1952–1968 рр.
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6. 2006 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад. Плани роботи та звітні доповіді, інформації про
роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
567.     1. Р-6705
2. Новомиргородська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської
області
3. –
4. 8 справ
5. 1961–1966 рр.
6. 2006 р.
7. Звітні доповіді, огляди, зведення про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
568.     1. Р-6726
2. Кіровоградський обласний комітет народного контролю Комітету народного контролю УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1963 р. З лютого 1963 р. – Кіровоградський обласний комітет
партійно-державного контролю Кіровоградського сільського і промислового
обкомів КПУ і облвиконкому; з грудня 1964 р. – Комітет партійно-державного
контролю Кіровоградського обкому КПУ і облвиконкому; з грудня 1965 р. –
Кіровоградський обласний комітет народного контролю. Здійснював контроль
за виконанням планів і завдань установами, організаціями, підприємствами і
колгоспами. Керував роботою груп і постів народного контролю. Ліквідовано
у лютому 1992 р.
4. 18 справ
5. 1975–1988 рр.
6. 2008 р.
7. Доповідні записки, довідки, інформації про роботу організацій народного контролю області.
8. Російською мовою.
569.     1. Р-6759
2. Рада Федерації професійних спілок Кіровоградської області, м. Кіровоград
Кіровоградської області
3. Створено у жовтні 1948 р. Координувала роботу галузевих обкомів, райкомів
професійних спілок, організовувала соціалістичне змагання серед них, поширення передових методів праці, вдосконалення культурно-просвітницької та
організаційно-масової роботи серед членів профспілок.
4. 54 справи
5. 1958–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови президії обласної ради профспілок. Звіти, інформації, довідки про
роботу ради, стан травматизму на виробництві, направлення радянських туристів за кордон. Відомості про виконання бюджету державного соціального
страхування.
8. Російською мовою.
570.     1. Р-6799
2. Кіровоградський завод дозуючих автоматів Кіровоградського виробничого
об’єднання “Харчмаш”, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у 1944 р. як вагоремонтний завод обласного відділу місцевої промисловості. З 1968 р. – Кіровоградський завод ваго-вимірюючих приладів Міністерства приладобудівництва, засобів автоматизації і систем управління СРСР,
з 1972 р. – дослідницький завод особливого конструкторського бюро засобів
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вимірювання маси, з 1975 р. – Кіровоградський завод дозуючих автоматів Київського виробничого об’єднання “Вєда”, з квітня 1986 р. – Кіровоградського виробничого об’єднання “Харчмаш”. Займався виробництвом ваго-вимірюючих
приладів.
4. 2 справи
5. 1965, 1972 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства приладобудівництва, засобів автоматизації і систем управління СРСР з організаційно-господарських питань.
8. Російською мовою.
571.     1. Р-6809
2. Кіровоградський кооперативно-державний будівельно-монтажний трест
“Кіровоградсільбуд” об’єднання „Кіровоградоблагробуд”, м. Кіровоград
Кіровоградської області
3. Розпочато діяльність у 1944 р. З 1944 р. – особлива будівельно-монтажна частина
№ 316, з 1947 р. – обласне будівельно-монтажне управління № 316, з 1950 р. –
обласний будівельний трест Міністерства житлово-громадського будівництва
УРСР, з 1954 р. – Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, з вересня 1963 р. – трест “Кіровограджитлобуд” Міністерства будівництва УРСР, з
грудня 1966 р. – “Кіровоградсільгоспбуд” Міністерства сільського будівництва
УРСР. У березні 1986 р. перейменовано на Кіровоградський кооперативнодержавний будівельно-монтажний трест “Кіровоградсільбуд”.
4. 15 справ
5. 1966–1978 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника треста „Кіровоградсільбуд” з основної діяльності.
8. Російською мовою.
572.     1. Р-7078
2. Світловодська районна прокуратура Кіровоградської обласної прокуратури, м. Світловодськ Світловодського району Кіровоградської області
3. –
4. 23 справи
5. 1944–1976 рр.
6. 2006 р.
7. Плани роботи. Звіти, доповіді, довідки про роботу прокуратури. Аналізи, огляди та узагальнення з окремих питань прокурорсько-слідчої роботи.
8. Російською мовою.
573.     1. Р-7080
2. Штаб цивільної оборони Кіровоградської області, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. –
4. 49 справ
5. 1950–1968 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Накази начальника цивільної оборони області і накази начальника штаба цивільної оборони. Рішення засідань звуженого складу облвиконкому.
8. Російською мовою.
574.     1. Р-7086
2. Група будівельних організацій комбіната “Укрвуглебуд” Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Олександрія Олександрійського району
Кіровоградської області
3. –
4. 100 справ
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5. 1946–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і вказівки Міністерства вугільної промисловості СРСР, комбінатів “Укр
вуглебуд”, “Укрбурвугілля” з організаційно-господарських питань. Звіти, відомості про наявність обладнання та стан техніки безпеки і травматизму на виробництві.
8. Російською мовою.
575.     1. Р-7148
2. Олександрійський електромеханічний завод ім. ХХV з’їзду КПРС Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області
3. Створено у квітні 1954 р. на базі Олександрійського ремонтно-монтажного
управління Донецької виробничої контори тресту “Електропривод” Міністерства електростанцій і електропромисловості СРСР. З квітня 1975 р. підпорядковувався Всесоюзному промисловому об’єднанню з виробництва низьковольтної
апаратури “Союзелектроапарат” Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР. У травні 1976 р. завод перейменовано на Олександрійський електромеханічний завод ім. ХХV з’їзду КПРС.
4. 16 справ
5. 1965–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства електротехнічної промисловості СРСР та накази і розпорядження директора заводу з основної діяльності.
8. Російською мовою.
576.     1. Р-7186
2. Державна льотна академія України Міністерства освіти України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. У 1951 р. було створено Кіровоградське військове авіаційне училище льотчиків
далекої авіації, перейменоване згодом в 60-ті рр. ХХ ст. у Вище авіаційне училище льотчиків ВПС. Із 1960 по 1978 рр. училище було Кіровоградською школою вищої льотної підготовки цивільної авіації. Створено у травні 1960 р. як
Кіровоградську школу вищої льотної підготовки цивільної авіації. З 1 березня
1978 р. – Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації Міністерства
цивільної авіації СРСР. У 1996 р. перейменовано на Державну льотну академію
України Міністерства освіти України. Навчальний заклад здійснював підготовку, перепідготовку льотного складу цивільної авіації.
4. 84 справи
5. 1961–1981 рр.
6. 2005 р.
7. Накази начальника училища з основної діяльності. Звіти про роботу навчального
закладу, стан укомплектованості командно-льотними та інженерно-технічними
працівниками. Аналізи організації льотної роботи і забезпечення безпеки польотів. Звіти про експлуатацію засобів радіонавігації і зв’язку.
8. Російською мовою.
577.     1. Р-7187
2. Кіровоградське льотно-штурманське училище цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у січні 1971 р. як середній спеціальний навчальний заклад закритого
типу з підготовки льотчиків, штурманів і диспетчерів служби руху для об’єктів
цивільної авіації. Ліквідовано у серпні 1986 р.
4. 76 справ
5. 1971–1986 рр.
6. 2005 р.
7. Накази начальника училища з основної діяльності. Плани підготовки спеціаліс-
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тів. Звіти про роботу училища та статистичні звіти. Аналізи стану організації
льотної роботи та забезпечення безпеки польотів.
8. Російською мовою.
578.     1. Р-7517
2. Кіровоградська обласна організація профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України, м. Кіровоград Кіровоградської області
3. Створено у грудні 1980 р. як Кіровоградський обласний комітет профспілки
працівників радіоелектронної промисловості. У грудні 1988 р. перейменовано
на Представництво Центрального комітету профспілки працівників радіоелектронної промисловості по Кіровоградській області. З 16 листопада 1989 р. –
Кіровоградська обласна рада профспілки працівників радіоелектронної промисловості, а з квітня 2000 р. – Кіровоградська обласна організація профспілки
працівників радіоелектроніки та машинобудування України.
4. 15 справ
5. 1981–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про виконання бюджету державного соціального страхування, причини
тимчасової непрацездатності, роботу зі вдосконалення умов і охорони праці.
Зведені статистичні звіти.
8. Російською мовою.
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державний архів
ЛУГАНСької області

579.     1. Р-2691
2. Луганське обласне управління Національного банку України, м. Луганськ
3. Створено у 1938 р., одночасно з утворенням Луганської (до 1990 р. – Ворошиловградської) області. Займається організацією та урегулюванням грошового
обігу в області, залученням вільних грошових коштів державних, кооперативних та громадських підприємств, організацій та установ, проводить їх кредитування, фінансові розрахунки в народному господарстві, касове виконання
державного бюджету.
4. 112 справ
5. 1941–1991 рр.
6. 2002 р.
7. Зведені додаткові річні звіти з касового виконання держбюджету. Документи до
річного додаткового звіту.
8. Російською мовою.
580.     1. Р-759
2. Луганський Східноукраїнський інститут ім. В. Даля, м. Луганськ
3. У 1920 р. в Луганську на базі паровозобудівного заводу було створено
перший ВНЗ на Донбасі з підготовки інженерно-технічних кадрів для машинобудівних підприємств. Надалі готував кадри для різних галузей народного господарства. Назва і відомче підпорядкування інституту кілька
разів змінювалися. У роки Другої світової війни ВНЗ, евакуйований у тил
до м. Омська, став базою для створення нині широко відомого Омського
державного технічного університету. Нині має назву Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля (статус національного
набув 11 вересня 2000 р., ім’я В. Даля присвоєно 13 листопада 2001 р.).
4. 130 справ
5. 1962, 1966–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Накази, розпорядження, плани заходів по Луганському машинобудівному інституту. Тематичні плани науково-дослідних робіт оборонного характеру. Документація з науково-дослідницької роботи з різних тем. Технічні завдання,
інформації, акти, звіти про науково-дослідні роботи.
8. Російською мовою.
581.     1. Р-3032
2. Комунарський гірничо-металургійний інститут, м. Комунарськ Ворошиловградської області
3. Засновано 12 жовтня 1957 р. як Ворошиловський гірничо-металургійний
інститут за ініціативою і при активній участі першого заступника міністра вищої освіти УРСР Г.Г. Єфименка. У зв’язку з перейменуваннями
міста (у 1932–1961 рр. – Ворошиловськ, 1961–1991 рр. – Комунарськ,
з 1 грудня 1991 р. місту повернуто історичну назву Алчевськ) кілька
разів змінював свою назву. З 1992 р. мав назву Донбаський гірничо-
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металургійний інститут (ДГМІ) Міносвіти України. З липня 2004 р. на
базі ДГМІ було створено Донбаський державний технічний університет.
Займається підготовкою наукових та інженерно-технічних кадрів для
різних галузей промисловості.
4. 64 справи
5. 1961–1989 рр.
6. 2004 р.
7. Накази з виробничої діяльності. Інформація про науково-дослідні роботи за темами.
8. Російською мовою.
582.     1. Р-3
2. Ворошиловградський верстатобудівний завод ім. В.І. Леніна 4-го Головного управління Міністерства оборонної промисловості СРСР, м. Ворошиловград
3. Створено 14 листопада 1795 р. за указом російської імператриці Катерина II
та з ініціативи командувача Чорноморським флотом адмірала М. Мордвінова
як державний чавуноливарний гарматний завод біля р. Лугань. Будівництво заводу, яке тривало майже 10 років, здійснювалося під керівництвом шотландського підприємця К. Гаскойна. Завод (названий спочатку Катеринославським,
а з 1797 р. Луганським ливарним заводом) заклали поруч із с-щем Кам’яний
Брід. Випускав військову продукцію для Чорноморського флоту та військ, розташованих на півдні Російської імперії (особливо відзначився в період Кримської війни 1853–1856 рр.). У міжвоєнний час виготовляв також на приватні
замовлення сільськогосподарську техніку, обладнання для млинів, винокурень,
цукрових заводів тощо. Надалі завод не раз змінював свою назву, займався випуском продукції оборонного, сільськогосподарського, побутового призначення і металорізальних верстатів. Нині називається ДП ВО “Луганський верстатобудівний завод”.
4. 150 справ
5. 1955–1975 рр.
6. 2008 р.
7. Накази Міністерства оборонної промисловості СРСР про зміну підвідомчого
підпорядкування. Накази та розпорядження директора заводу з виробничої діяльності. Документи про створення та розвиток заводу. Технічні паспорти на
продукцію заводу. Річні баланси доходів та видатків заводу. Річні статистичні
звіти, звіти з кадрових питань. Штатні розклади. Річні плани. Історія заводу
(книга).
8. Російською мовою.
583.     1. Р-3746
2. Сєверодонецьке державне об’єднання “Азот”, м. Сєверодонецьк Луганської області
3. Будівництво підприємства (азотно-тукового заводу на базі нового с-ща Лисхімбуд) було розпочато у 1933 р., але перерване війною і евакуацією в тил. Запрацювало з 16 лютого 1951 р. і є найбільшим хімічним підприємством України
і Європи. Нині ЗАТ “Сєверодонецьке об’єднання Азот” займається виробництвом аміаку, азотних мінеральних добрив, органічних спиртів і кислот, іншої
хімічної продукції та товарів народного споживання (побутової хімії, виробів
з полімерів, полімерної плівки). Понад 70% продукції експортується за межі
України.
4. 899 справ
5. 1944–2002 рр.
6. 2008 р.
7. Копії наказів та розпоряджень Народного комісаріату хімічної промисловості
СРСР та Головазоту Наркомату важкої промисловості СРСР. Рішення, висновки
про профіль будівництва комбінату. Затверджені титульні списки та плани робіт
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з капітального будівництва. Накази по комбінату. Акти спецвідділу з перевірки
документації підприємства. Звіти планового відділу. Річні звіти Лисичанського
хімкомбінату з основної діяльності. Копії наказів, розпоряджень та директивних листів союзного галузевого міністерства та Всесоюзного об’єднання “Азот”
про діяльність підвідомчих підприємств. Річні бухгалтерські звіти, технічні звіти. Листування з органами КДБ з питань оформлення працівників на допуск
до секретної роботи та секретних документів. Фінансові плани Лисичанського
хімкомбінату. Плани траси головних водоводів річкової води. Схеми залізничних шляхів. Карта району Лисичанського хімкомбінату. Генплани водогінноканалізаційних мереж та споруд. Специфікації на контрольно-вимірювальні
та регулюючі прилади. Журнали обліку креслень. Проектні завдання. Технічні
проекти. Огляди та аналіз роботи цехів.
8. Російською мовою.
584.     1. Р-702
2. Державний архів Луганської області, м. Луганськ
3. Державний архів Луганської області було створено у 1925 р. як Луганське округове архівне управління. З 1930 р. – Луганське місцеве архівне управління, з
1932 р. – Луганський державний історичний архів, з 1935 р. – Ворошиловградський державний історичний архів, з 1938 р. – Ворошиловградський обласний
державний архів, з 1941 р. – Державний архів Ворошиловградської області, з
1958 р. – Луганський обласний державний архів, з 1970 р. – Ворошиловградський обласний державний архів, з 1980 р. – Державний архів Ворошиловградської області, з 1990 р. – Державний архів Луганської області. Здійснює керівництво всією архівною справою на території Луганської області: перевіряння і
контроль стану роботи відомчих архівних установ, архівних підрозділів організацій та підприємств, їх облік та реєстрацію, приймання документів на державне зберігання, забезпечення схоронності та обліку документів, які прийнято на
постійне зберігання та їх використання.
4. 28 справ
5. 1990–1997 рр.
6. 2009 р.
7. Річні плани роботи Держархіву Луганської області. Протоколи засідань звуженого складу ЕПК. Наказ директора архіву про створення комісії з перевірки
роботи режимно-секретного підрозділу.
8. Російською мовою, частина текстів – українсько мовою.
585.     1. Р-2519
2. Статистичне управління Луганської області, м. Луганськ
3. Створено у 1938 р. Займалося отриманням від підприємств, організацій, установ, колгоспів, радгоспів усієї статистичної звітності, опрацьовувало та надавало обласним та республіканським керівним органам статистичні матеріали, які
характеризують хід виконання державних планів, розвиток економіки і культури Луганської області, проводило аналіз виконання планових показників та
перевіряло стан обліку і звітності підприємств і організацій, розташованих на
території Луганщини. Нині має назву Головне управління статистики в Луганській області.
4. 34 справи
5. 1988–1991 рр.
6. 2009 рік
7. Річні звіти промислових підприємств області. Річні звіти будівництв. Баланси
трудових ресурсів. Зведена звітність з матеріально-технічного постачання.
8. Російською мовою.
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586.     1. Р-163
2. Відділ народної освіти виконавчого комітету Львівської обласної Ради народних депутатів, м. Львів
3. Започатковано восени 1939 р. як відділ Львівського тимчасового обласного
управління. Після створення у грудні 1939 р. Львівського облвиконкому став
його структурним підрозділом (відділом). Під час нацистської окупації не діяв.
Поновив свою діяльність у вересні 1944 р. Здійснював контроль і керівництво
роботою районних, міських відділів народної освіти, шкіл, педучилищ та інших
навчальних і дошкільних закладів та установ Львівської області. У 1959 р. внаслідок ліквідації Дрогобицької області у підпорядкування Львівського обласного відділу народної освіти перейшли всі установи народної освіти ліквідованої
області. У 1963 р. внаслідок створення двох виконкомів Львівської обласної
ради депутатів трудящих (промислового та сільського) утворилися два обласні відділи народної освіти. Промисловому обласному відділу народної освіти
підпорядковувалися всі міські відділи народної освіти у промислових містах
Львівщини, а також обласна станція юних техніків, Львівський палац піонерів,
Львівське педучилище № 1, Самбірське педучилище, Львівське музучилище.
Сільському обласному відділу народної освіти підпорядковувались всі районні відділи народної освіти, обласний інститут удосконалення вчителів, обласні
станції юних натуралістів, Бродівське педучилище. У 1965 р. обидва обласні
відділи (промисловий і сільський) знову об’єднано в один обласний відділ народної освіти Львівської обласної ради депутатів трудящих.
4. 27 справ
5. 1976–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по обласному відділу народної освіти. Інформації, доповідні записки,
довідки про виконання наказів, рішень та розпоряджень Міністерства освіти
УРСР.
8. Українською, російською мовами.
587.     1. Р-165
2. Управління сільського господарства Львівської обласної Ради народних
депутатів, м. Львів
3. Обласний земельний відділ було створено на підставі постанови Народних Зборів Західної України від 27 жовтня 1939 р. Діяв до кінця червня 1941 р. Після
визволення Львівської області від німецьких загарбників поновив свою роботу
в серпні 1944 р. Обласний земельний відділ перебував у підпорядкуванні виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих. Основним завданням
земельного відділу у повоєнний час було відновлення сільського господарства,
організація колгоспів та радгоспів у Львівській області. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 10 лютого 1947 р. того ж року обласний земельний відділ був реорганізований і перейменований в обласне управління
сільського господарства. У 1962 р. це управління на підставі Постанови ЦК
КПУ і Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1962 р. № 365, постанови
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бюро Львівського обкому КПУ та Львівського облвиконкому від 14 квітня
1962 р., наказу Міністерства виробництва та заготівель сільськогосподарської
продукції УРСР від 25 квітня 1962 р. було перейменовано в обласне управління
виробництва і заготівель сільськогосподарської продукції. У 1965 р. згідно з
постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1965 р. було здійснено чергова реорганізація сільського господарства області, а обласне управління
виробництва і заготівель сільськогосподарської продукції було знову перетворено в обласне управління сільського господарства, у підпорядкуванні якого
знаходились 20 районних виробничих управлінь.
4. 81 справа
5. 1945–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Документи (листування, рішення) про відведення земельних ділянок військовим
частинам та іншим організаціям, для прокладання трас газопроводу Дашава–
Київ–Брянськ–Москва на території Стрийського району Львівської області.
8. Українською, російською мовами.
588.     1. Р-221
2. Львівська обласна Рада та її виконавчий комітет
3. Після приєднання західноукраїнських земель до УРСР у кінці вересня 1939 р. у
Львові був створений орган радянської влади під назвою Львівське тимчасове
обласне управління. Його структура і функції були затверджені рішенням Військової Ради Українського фронту від 3 жовтня 1939 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. було створено Львівську область у складі
УРСР. 15 грудня 1939 р. відбулися вибори до місцевих Рад депутатів трудящих,
за підсумками яких було сформовано Львівську обласну Раду депутатів трудящих. У тому ж місяці Президія Верховної Ради УРСР затвердила персональний
склад Львівського обласного виконавчого комітету, який було утворено замість
тимчасового обласного управління. Під час нацистської окупації 1941–1944 рр.
обласна Рада не діяла. Рада поновила свою діяльність у серпні 1944 р. Львівський облвиконком, як виконавчий орган обласної Ради депутатів трудящих,
здійснював загальне керівництво народним господарством, економікою, освітою, культурою та іншими сферами життєдіяльності Львівщини. З метою дальшого удосконалення керівництва народним господарством, покращання життєвого рівня міського та сільського населення згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР за № 10/4 від 30 грудня 1962 р. Львівську обласну Раду депутатів
трудящих було реорганізовано за виробничим принципом і утворено обласну
(промислову) і обласну (сільську) Ради депутатів трудящих та їх виконавчі комітети. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР за № 10/5 від 1
грудня 1964 р. “Про об’єднання обласних (промислових і сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР” Львівська обласна (промислова) та Львівська
обласна (сільська) Ради депутатів трудящих на спільній сесії 17 грудня 1964 р.
прийняли рішення об’єднати існуючі обидві обласні Ради в одну Львівську обласну Раду депутатів трудящих. Відповідно до Закону України “Про представника Президента України” № 2167-ХІІ від 5 березня 1992 р. та Указу Президента України № 252 від 14 квітня 1992 р. “Про положення про місцеву державну
адміністрацію” було видано розпорядження Представника Президента України
у Львівській області за № 31 від 7 травня 1992 р. про припинення діяльності
виконавчого комітету обласної Ради і утворення на його базі відділів, управлінь
та інших структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації. Таким чином, відбулося розмежування Львівської обласної Ради народних
депутатів та її виконавчого комітету на Львівську обласну Раду народних депутатів та Львівську обласну державну адміністрацію. Облдержадміністрація є
правонаступником Львівського облвиконкому щодо прийнятих ним рішень, затверджених планів, взятих зобов’язань та покладених на нього законодавством
обов’язків.
4. 188 справ
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5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення Львівського обкому КП(б)У (КПУ) та облвиконкому за
1944–1991 рр. Зведені інформації по області за 1944 рік про злочини нацистських окупантів та дії українських націоналістів. П’ятирічний план відновлення та розвитку народного господарства Львівської області на 1946–1950 рр.
Військово-економічна довідка по Львівській області на 1946 рік. Документи
з питань міждержавного переселення польського та українського населення
у 1946–1947 рр. Листування з питань розшуку родичів радянських громадян,
які знаходяться за кордоном, за 1947–1953 рр. Листування з Президією Верховної Ради УРСР з питань внесення змін в адміністративний поділ м. Львова у
1950 р. Стисла характеристика частини території, яка відійшла до СРСР від
Польської Республіки за міждержавним договором від 15 лютого 1951 р. Документи з питань репатріації та рееміграції за 1951–1958 рр. Статистичні звіти,
основні показники розвитку народного господарства та його окремих галузей в
області за 1947–1991 рр.
8. Українською, російською мовами.
589.     1. Р-230
2. Архівний відділ облвиконкому, м. Львів
3. У листопаді-грудні 1939 р. був утворений архівний відділ Управління НКВС
УРСР у Львівській області для організації радянської моделі ведення архівної
справи та контролю за нею, виявлення та упорядкування архівних документів
установ та організацій як періоду перебування краю у складі Польської Республіки, так і тих, що діяли на території області після встановлення радянської
влади. Відділ поновив свою діяльність після звільнення Львівщини від нацистських окупантів у серпні 1944 р. З 1946 р. по 1949 р. мав змінену назву – архівний
відділ Управління Міністерства внутрішніх справ УРСР у Львівській області.
У 1949 р. відділ перейшов у підпорядкування Львівської обласної Ради депутатів трудящих. На відділ покладалися завдання забезпечення організаційного,
методичного та практичного керівництва роботою районних та міських архівів
області. У зв’язку із прийняттям нової Конституції УРСР у жовтні 1977 р. змінилась назва головного органу виконавчої влади в області: виконком Львівської
обласної Ради депутатів трудящих перейменовано у виконком Львівської обласної Ради народних депутатів; відповідно було внесено корективи і в найменуванні підпорядкованості архівного відділу облвиконкому. Відповідно до
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1988 р.
№ 286 “Про схему управління народним господарством Львівської області” і за
рішенням VІІ сесії ХХ скликання Львівської обласної Ради народних депутатів
від 15 жовтня 1988 р. з метою скорочення організаційної структури (апарату)
управління народним господарством області архівний відділ облвиконкому
було ліквідовано, а його функції перейшли до Державного архіву Львівської
області.
4. 276 справ
5. 1939–1988 рр.
6. 2004 р.
7. Доповідні записки, донесення про організацію архівної справи в Західній Україні. Листування з Львівським тимчасовим обласним управлінням про необхідність надання приміщення для обласного архіву. Накази НКВС СРСР та НКВС
УРСР з питань організації та роботи архівів. Циркуляри, директивні листи ГАУ
НКВС СРСР, інструкція ГАУ НКВС СРСР про облік контрреволюційних елементів. Доповідні записки та інші документи про роботу районних архівів області. Доповідна записка на ім’я Комісара держбезпеки про стан львівських
архівів після визволення міста від нацистських окупантів. Акти про збитки,
заподіяні архівам Львова внаслідок воєнних дій. Протоколи засідань ЕПК звуженого складу.
8. Російською, українською мовами.
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590.     1. Р-239
2. Прокуратура Львівської області Прокуратури УССР, м. Львів
3. Прокуратура Львівської області розпочала свою діяльність у кінці 1939 р. У кінці червня 1941 р. припинила діяльність у зв’язку з окупацією області німецькими військами. Поновила свою роботу у серпні 1944 р., одразу після визволення
Львова від окупаційної німецької влади. На обласну прокуратуру покладалися такі основні завдання: зміцнення законності і правопорядку, здійснення в
межах прокурорської компетенції багатопрофільного нагляду за додержанням
законодавства СРСР всіма установами, організаціями та підприємствами, які
знаходились на території області, у тому числі за законністю діяльності судів,
їх рішень, ухвал і вироків, захист прав і свобод громадян, керування районними
прокуратурами і контроль за їх діяльністю та ін У підпорядкуванні прокуратури
Львівської області перебували: міська прокуратура м. Львова, районні прокуратури м. Львова, прокуратури районів області. У зв’язку з ліквідацією у 1959 р.
Дрогобицької області Дрогобицька обласна прокуратура набула статусу міської
і перейшла у підпорядкування прокуратури Львівської області.
4. 255 справ
5. 1944–1964 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви прокурора Львівської області за 1944–1964 рр. Протоколи оперативних нарад, звіти про роботу обласної прокуратури, зведені річні
статистичні звіти за 1944–1964 рр. Спецдонесення районних прокурорів про
діяльність підпільних українських та польських націоналістичних організацій у 1944–1947 рр., терористичні акти підрозділів ОУН-УПА, здійснені у
1944–1945 рр. Огляди політичного становища у післявоєнний період на західноукраїнських землях. Службові донесення, рапорти, інформації та огляди з
питань нагляду за слідством, що велося Управлінням НКВС у Львівській області за 1944–1945 рр. Аналітичні матеріали, зведення з питань прокурорського
нагляду за слідством, за органами держбезпеки, за місцями позбавлення волі
за 1944–1964 рр. Зведення та інформації про стан роботи з ліквідації безпритульності в області (1956 р.), про прояви кримінальних дій з боку осіб, раніше
засуджених за контрреволюційну діяльність (1956 р.).
8. Російською, українською мовами.
591.     1. Р-242
2. Прокуратура Дрогобицької області Прокуратури УРСР, м. Дрогобич
3. Прокуратура Дрогобицької області була утворена в грудні 1939 р. після приєднання західноукраїнських земель до УРСР. З кінця червня 1941 р. по липень
1944 р. прокуратура тимчасово не діяла у зв’язку з німецькою окупацією західних областей УРСР. Поновила свою діяльність у серпні 1944 р. Основними
функціями прокуратури були: здійснення нагляду за неухильним додержанням
законодавства СРСР всіма організаціями, установами, підприємствами, які знаходились на території області, окремими посадовими особами та громадянами
СРСР. Дрогобицькій обласній прокуратурі підпорядкувались: міські прокуратури Борислава і Дрогобича та Добромильська, Жидачівська, Меденицька, Мостиська, Миколаївська, Підбузька, Рудківська, Самбірська, Сколівська, Старосамбірська, Стрийська, Турківська, Ходорівська районні прокуратури. Згідно
з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 травня 1959 р. Дрогобицька
область була ліквідована, а її територія повністю увійшла до складу Львівської
області. Внаслідок цих адміністративно-територіальних змін Дрогобицька обласна прокуратура була перейменована у прокуратуру м. Дрогобича і перейшла
у підпорядкування прокуратури Львівської області.
4. 211 справ
5. 1944–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви прокурора Дрогобицької області. Протоколи оперативних нарад.
Огляди про діяльність обласної прокуратури та її районних підрозділів і про
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роботу відділів, окремих ланок оперативно-слідчої роботи. Доповіді прокурора області, статистичні звіти прокуратури. Кримінальні, спостережні справи на
громадян, репресованих в 1944–1947 рр. і які проживали на території Дрогобицької області.
8. Російською, українською мовами.
592.     1. Р-360
2. Львівський автобусний завод Міністерства машинобудування СРСР,
м. Львів
3. Відповідно до постанови Раднаркому СРСР від 13 квітня 1945 р. та наказу Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР від 21 квітня 1945 р.
у Львові був споруджений Державний Союзний автозбірний завод середнього
машинобудування. Офіційною датою заснування заводу вважається 21 травня
1945 р. Надалі завод кілька разів змінював свою назву і відомчу підпорядкованість: з 26 квітня 1949 р. – Львівський державний автобусний завод Міністерства автомобільної і тракторної промисловості СРСР; у 1954–1970 рр. – Львівський автобусний завод Міністерства автомобільної промисловості СРСР; у
1972–1990 рр. – Львівський ордена Трудового Червоного Прапора автобусний
завод імені 50-річчя СРСР Міністерства автомобільної промисловості СРСР.
Першу продукцію заводу було випущено у кінці 1949 р. Упродовж 10 років
основною продукцією заводу були автолавки, автокрани, автомобільні причіпи,
які у великій кількості експортувались за кордон. З середини 1955 р. експериментальний цех заводу розпочав випуск на базі автобусів “Мерседес-Бенц
321” та “Магірус TR-120” нового пасажирського автобуса ЛАЗ–695, якому була
присвоєна марка “Львів”, і який якісно відрізнявся від своїх попередників поліпшеним дизайном кузова та салону. З середини 1960 р. завод розпочав серійний випуск автобусів “Турист”, призначених, головним чином, для перевезень
туристів на середні і далекі відстані. Упродовж багатьох років завод удосконалював техніко-економічні показники, втілював нові конструкторські ідеї в автобусобудуванні. У 1994 р. на базі підприємства було створено ВАТ “Львівський
автобусний завод”, контрольний пакет акцій якого належав Фонду держмайна
України. У тому ж році розпочалось серійне виробництво тролейбусів ЛАЗ–
52522. З 2001 р. завод отримав статус приватного підприємства з колективною
формою власності. У 2002 р. розпочався випуск четирьох нових моделей автобусів: приміських і туристичних “Лайнер−9, −10, −12”, а також особливо містких ЛАЗ–А291 для великих міст. В останні роки налагоджено випуск принципово нових моделей під назвою “НЕОЛАЗ”, зокрема півтораповерховий туристичний ЛАЗ–5208, міський автобус з низьким рівнем підлоги ЛАЗ–А183 “Сіті”
и перонний автобус з низьким рівнем підлоги ЛАЗ–АХ183 “Аеропорт”.
4. 55 справ
5. 1945–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу. Планові завдання на будівництво заводу. Річні звіти з капітального будівництва та капіталовкладень, основної діяльності. Протокол затвердженого комплексного технічного проекту заводу. Листування з Міністерством автомобільної промисловості СРСР та Головавтопромом СРСР.
8. Російською мовою.
593.     1. Р-368
2. Державний архів Львівської області, м. Львів
3. Державний архів Львівської області був створений у грудні 1939 р. на базі колишнього польського Державного архіву міста Львова, у яком на той час зберігалась невелика кількість фондів місцевих австро-угорських і польських адміністративних установ, як Львівський обласний історичний архів (до 1941 р.). У
подальшому назва установи кілька разів змінювалась: Державний архів Львівської області (1941–1958 рр.), Львівський обласний державний архів (1958–
1980 рр.), Державний архів Львівської області (з 1980 р.). У 1959 р. у зв’язку
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з ліквідацією Дрогобицької області було ліквідовано Дрогобицький обласний
державний архів, який знаходився в м. Самборі, а на його базі створено філію
Львівського обласного державного архіву. Філія діяла до 1977 р., надалі всі архівні документи з м. Самбора було переміщено і зосереджено безпосередньо
у сховищах Львівського обласного державного архіву. У 1991 р. Державному
архіву Львівської області були передані всі архівні документи різних партійних
комітетів і організацій колишньої КПУ Львівської та ліквідованої у 1959 р. Дрогобицької областей.
4. 550 справ
5. 1939–1941, 1944–1991 рр.
6. 2004 р.
7. Списки-довідники на українських, польських, німецьких поліцейських, жандармів адміністративного апарату періоду Республіки Польщі (1918–1939 рр.)
та окупаційного нацистського режиму. Плани та звіти про роботу архіву 1940,
1944–1949 рр. Журнал обліку антирадянських авторів (1940 р.). Списки планів,
карт населених пунктів, які у повоєнний час відійшли до ПНР. Документи з діяльності спецчастини архіву за 1939–1991 рр.
8. Українською, російською мовами.
594.     1. Р-495
2. Львівський завод біофізичних приладів Управління “Союзголовнаукприлад” Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем
управління СРСР, м. Львів
3. Завод створено у жовтні 1956 р. на базі Львівської промислово-кооперативної
артілі “Радіотехніка” відповідно до спільної постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1956 р. та наказу Міністерства місцевої та паливної
промисловості УРСР. Завод випускав навчально-наочне приладдя для загальноосвітніх шкіл та училищ, електронні пристрої та вироби військового призначення для Міністерства оборони СРСР. Тимчасово припиняв свою діяльність
після розпаду СРСР. Нині як ВАТ “Львівський завод біофізичних приладів” випускає переважно різноманітні пристрої, у тому числі для наукових і медичних
установ.
4. 2 справи
5. 1967–1968 рр.
6. 2008 р.
7. Плани виробництва та постачання військової техніки та спецвиробів.
8. Російською мовою.
595.     1. Р-785
2. Львівський арматурний завод Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Львів
3. 17 вересня 1939 р. на підставі акту держреєстрації Міністерства фінансів СРСР
№ 2936 було створено Львівський арматурний завод шляхом об’єднання (націоналізації) в державне підприємство двох львівських приватних виробничих
фірм – “Аякс” та “Антоній Кунц”. Основний напрям діяльності заводу полягав
у виготовленні механічних та ручних насосів, газових, парових та водяних котлів, пожежних цистерн, парових котлів для центрального опалення та ін.
4. 4 справи
5. 1947–1950 р.
6. 2009 р.
7. Накази директора по заводу.
8. Російською мовою.
596.     1. Р-808
2. Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад” Всесоюзного промислового
об’єднання з виробництва приладів, м. Львів
3. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 травня 1955 р. № 863 з ме-
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тою забезпечення розробки нових конструкцій приладів теплового контролю та
автоматичного регулювання технологічних процесів 26 липня 1956 р. у Львові
було створено конструкторське бюро “Термоприлад” з підпорядкуванням його
Головному управлінню приладобудування “Головприлад”. Основний напрям
діяльності КБ “Термоприлад” полягав у розробці і запуску у виробництво нових конструкцій приладів теплового контролю і автоматизації теплових технологічних процесів у різних галузях народного господарства. КБ також було базовою організацією у сфері виготовлення термометрів опору, термопар, пірометрів. НВО “Термоприлад” тимчасово припиняло свою діяльність після розпаду
СРСР. Нині ЗАТ “Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад” ім. В. Лаха
спеціалізується на виготовленні і розробці засобів вимірювання, контролю,
регулювання, сигналізації температури та їх методологічного і метрологічного забезпечення в температурному діапазоні від мінус 271°С до 4000°С. Серед
продукції НВО – регулятори і сигналізатори температури, системи контролю
температури (зерна, розплавлених металів тощо), пристрої контролю температури в металургії, гігрометри та регулятори вологості повітря, компенсаційні
пристрої та термоперетворювачі для АЕС та ін.
4. 27 справ
5. 1961–1969 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по бюро, тематичні плани. Звіти про виконання тематичних планів.
8. Російською, українською мовами.
597.     1. Р-904
2. Львівське виробниче об’єднання “Автонавантажувач” Міністерства автомобільної промисловості СРСР, м. Львів
3. Утворено 18 квітня 1947 р. на базі центрального авторемонтного заводу Міністерства Збройних Сил СРСР як Львівський союзний завод газової апаратури
Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР. 24 червня 1948 р.
підприємство було реорганізовано у Львівський завод “Автонавантажувач” –
єдиний завод в колишньому СРСР з випуску автонавантажувачів різних модифікацій з двигунами внутрішнього згоряння і вантажопідйомністю 3–10 т, а
також гідрокранів. Випуск серійної продукції розпочато у 1949 р. Паралельно
підприємство виконувало спецзамовлення для оборонної та космічної галузей.
4. 8 справ
5. 1947–1952 рр.
6. 2008 р.
7. Акт приймання-передавання заводу (1947 р.). Лист про вручення Сталінської
премії конструкторам заводу (1949 р.). Звіти про діяльність заводу.
8. Російською мовою.
598.     1. Р-1273
2. Трест “Львівнафтогазрозвідка“ Головного управління геології та охорони
надр при РМ УРСР, м. Львів
3. Львівський трест “Львівнафтогазрозвідка” було створено на підставі постанови
Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1957 р. та наказу Головного управління геології та охорони надр УРСР від 29 липня 1957 р. Основним завданням тресту
був розшук та розвідка нафтових та газових родовищ у межах південно-західної
окраїни Східноєвропейської (Руської) платформи. Одночасно трест виконував
тематичні та лабораторні роботи з розвіданими родовищами нафти та газу. До
складу тресту входили підприємства та організації: Стрийська, Калуська, Самбірська контори розвідувального буріння, геолого-пошукова експедиція.
4. 23 справи
5. 1947–1952, 1955 рр.
6. 2009 р.
7. Виробничо-технічні звіти та пояснюючі записки до них. Проекти геологорозвідувальних робіт. Протоколи конференцій, наукові роботи.
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8. Російською мовою.
599.     1. Р-1918
2. Дрогобицький обласний суд Міністерства юстиції УРСР, м. Дрогобич
3. Суд розпочав свою діяльність у січні 1940 р. За своєю компетенцією був вищою касаційною інстанцією для народних судів Дрогобицької області. Розглядав складні справи, які не відносились до компетенції народних судів. Обирався громадянами на основі загального виборчого права. Відповідно до Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 21 травня 1959 р. Дрогобицьку область було
ліквідовано, а її територія увійшла до складу Львівської області. Дрогобицький
обласний суд було перейменовано у міський суд і він перейшов у підпорядкування Львівського обласного суду.
4. 56 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про кримінальні злочини. Огляди судової практики. Протоколи оперативних нарад. Доповіді про роботу народних судів. Виписки з ухвали
судової колегії з кримінальних справ Верховного суду СРСР про реабілітацію
громадян та повернення їм конфіскованого майна.
8. Російською, українською мовами.
600.     1. Р-2014
2. Архівний відділ Управління Міністерства внутрішніх справ УРСР по Дрогобицькій області, м. Дрогобич
3. –
4. 45 справ
5. 1948–1949, 1952–1957 рр.
6. 2006 р.
7. Протоколи засідань ЕПК. Списки документів районних та відомчих архівів Дрогобицької області
8. Російською мовою.
601.     1. Р-2017
2. Філіал Львівського обласного державного архіву, м. Самбір Львівської області
3. Дрогобицький обласний державний архів було створено в жовтні 1939 р. після приєднання Західної України до СРСР. З утворенням у грудні того ж року
Дрогобицької області державний архів отримав назву Дрогобицького обласного історичного архіву. Перебував у підпорядкуванні Управління НКВС по
Дрогобицькій області і базувався у м. Самборі. Упродовж 1939–1940 рр. тривали процеси концентрації документів в архіві після їх виявлення в колишніх
установах Республіки Польщі, їх обліку та науково-технічного упорядкування.
Після вторгнення гітлерівських військ у м. Самбір з 29 червня 1941 р. архів
тимчасово перервав свою роботу. У приміщенні архіву окупаційна влада утворила Штадтархів (міський архів). Після визволення міста Червоною Армією
архів поновив свою роботу у серпні 1944 р. Після ліквідації Дрогобицької області у 1959 р. архів було реорганізовано у філію Львівського обласного архіву
зі збереженням базування у м. Самборі. Як самостійна установа філія діяла до
червня 1977 р. Від 1 липня 1977 р. філію було перетворено на архівосховище
Державного архіву Львівської області. Документи з філії поступово переміщувалися до м. Львова. Цей процес тривав до 1984 р. і після завершення переміщення документів філія припинила своє існування.
4. 240 справ
5. 1940–1941, 1944–1974 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Головного архівного управління СРСР. Циркуляри, інструкції Управління НКВС СРСР. Листування з міським відділом міліції у м. Самборі про вико-
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ристання документів архіву в оперативно-розшукових цілях.
8. Українською, російською мовами.
602.     1. Р-3161
2. ВАТ “Дрогобицький завод “Схема””, м. Дрогобич
3. У 1974 р. Міністерством радіопромисловості СРСР розпочато будівництво у
м. Дрогобичі заводу “Знамя”, спершу як цеху № 29 Львівського об’єднання
радіопромисловості. Першу продукцію завод випустив у 1977 р. З 1974 р. по
1992 р. підприємство під назвою завод “Знамя” підпорядковувалось Львівському об’єднанню радіопромисловості (ЛОРТА) і знаходилось за адресою: м.
Дрогобич Львівської області, вул. С. Бандери, 8. Згідно з наказом № 1 по підприємству від 20 лютого 1992 р. завод “Знамя” перейменовано на Дрогобицький завод “Схема” і переведено на новий статут самостійного підприємства. У
1996 р. підприємство було реорганізовано у ВАТ “Дрогобицький завод “Схема”. Підприємство займалося виготовленням друкованих плат, радіоапаратури
та блоків цієї апаратури у мікромініатюрному виконанні, виробництвом та ремонтом акумуляторів. Рішенням Львівського арбітражного суду від 20 жовтня
2000 р. ВАТ “Дрогобицький завод “Схема” було визнано банкрутом, нині територію підприємства фактично перетворено на руїни.
4. 63 справи
5. 1981–2002 рр.
6. 2010 р.
7. Паспорт заводу. Проектна документація. Документи про ліквідацію заводу.
8. Російською, українською мовами.
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603.     1. Р-8
2. Виконавчий комітет Миколаївської міської Ради народних депутатів,
м. Миколаїв
3. У квітні 1920 р. була обрана Миколаївська міська Рада робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів. 3 грудня 1939 р. – виконавчий комітет Миколаївської міської Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет
Миколаївської міської Ради народних депутатів. Виконує адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції в місті.
4. 13 од. зб.
5. 1976–1980 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Рішення, розпорядження, інформації міськвиконкому, рішення звужених засідань міськвиконкому про план основних заходів з оперативної і бойової підготовки цивільної оборони міста, про стан і заходи щодо поліпшення зберігання
майна цивільної оборони на об’єктах народного господарства міста, про заходи
щодо стану лікувально-оздоровчої роботи серед допризовної молоді міста, про
стан виконання плану будівництва захисних споруд цивільної оборони в Миколаєві, посилення боротьби з приписками, стан військового обліку, підсумки
соціалістичного змагання районів міста по виконанню задач цивільної оборони,
наявність і стан навчально-матеріальної бази з навчальної військової підготовки
в навчальних закладах міста, підсумки командно-штабного навчання районів.
8. Російською мовою.
604.     1. Р-162
2. Виконавчий комітет Жовтневої районної Ради народних депутатів, м. Миколаїв
3. Виконавчий комітет Миколаївської районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів розпочав діяльність у березні 1923 р. У 1939 р.
перейменований у виконавчий комітет Миколаївської районної Ради депутатів
трудящих. У зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі міста у вересні 1944 р. перейменований у виконавчий комітет Жовтневої районної Ради народних депутатів. У 1963–1964 рр. не діяв. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменований у виконавчий комітет
Жовтневої районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво
політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території
Жовтневого району м. Миколаєва, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової
і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і
прав громадян.
4. 29 од. зб.
5. 1978–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Жовтневого райкому КПУ і райвиконкому. Рішення та інформації
райвиконкому з питань: про основні заходи з оперативної та бойової підготов-
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ки цивільної оборони району; підготовки молоді до служби у Збройних Силах СРСР; посилення боротьби з приписками; створення комісії по боротьбі
з небезпечними хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур; виконання сільгоспробіт; ґрунтовної перебудови системи цивільної оборони;
наявності і діяльності сектантських угруповань на території району. Рішення
звужених засідань райвиконкому: про організацію і проведення командирських
занять з офіцерами запасу; затвердження керівництва і органів управління цивільної оборони в районі; затвердження переліку невідкладних протипожежних
заходів; забезпечення засобами захисту і зв’язку пункту управління цивільної
оборони. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
605.     1. Р-163
2. Виконавчий комітет Миколаївської районної Ради народних депутатів,
м. Миколаїв
3. Виконавчий комітет Варварівської районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів утворено у березні 1923 р. У зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі припиняв діяльність з вересня
1930 р. по лютий 1935 р. У листопаді 1939 р. перейменовано у виконавчий
комітет Варварівської районної Ради депутатів трудящих, у 1963 р. – у виконавчий комітет Миколаївської районної Ради депутатів трудящих. На підставі
Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий
комітет Миколаївської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне
керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на
території Миколаївського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової
і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і
прав громадян.
4. 52 од. зб.
5. 1975–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Миколаївського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення, інформації
та довідки райвиконкому з питань: створення надзвичайної пожежної комісії по
боротьбі з лісовими пожежами; підготовки молоді до служби у Збройних Силах
СРСР; основних заходів з оперативної та бойової підготовки цивільної оборони району; затвердження плану дій цивільної оборони району у воєнний час;
релігійної ситуації в районі; будівництва нових і захисту існуючих вододжерел;
стану цивільної оборони в районі; боротьби з дармоїдами, самогоноварінням,
наркоманією; економії паливно-енергетичних ресурсів. Рішення звужених засідань райвиконкому з питань цивільної оборони, про організацію і проведення
командирських занять з офіцерами запасу, про стан військового обліку. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
606.     1. Р-167
2. Виконавчий комітет Новобузької районної Ради народних депутатів, м. Новий Буг Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Новобузької районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів утворено у березні 1923 р. У листопаді 1939 р.
перейменовано у виконавчий комітет Новобузької районної Ради депутатів трудящих. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Новобузької районної Ради народних депутатів.Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою
діяльністю на території Новобузького району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням
фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання
законів і прав громадян.
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4. 51 од. зб.
5. 1975–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Новобузького райкому КПУ і райвиконкому. Рішення, розпорядження та інформації райвиконкому з питань: боротьби із злочинністю, дармоїдами; основних заходів з оперативної та бойової підготовки цивільної оборони
району; заходів щодо попередження травматизму, боротьби з наркоманією,
профілактики правопорушень, посилення атеїстичного виховання, поліпшення
охорони праці і техніки безпеки на підприємствах. Рішення звужених засідань
райвиконкому про командирську підготовку офіцерів запасу, перепідготовку
медсестер запасу цивільної оборони, розподіл хімічного майна цивільної оборони, забезпечення мобілізаційних потреб району, облік військовозобов’язаних,
початкову військову підготовку. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
607.     1. Р-577
2. Державне підприємство “Суднобудівний завод імені 61 комунара”, м. Миколаїв
3. Миколаївський завод російського суднобудівного акціонерного товариства “Руссуд” націоналізовано у травні 1919 р. У квітні 1920 р. увійшов до групи заводів
“Тремсуд”, з 1923 р. по 1927 р. перебував на консервації. У квітні 1930 р. перейменовано у Миколаївський завод імені 61 комунара. У квітні 1963 р. і листопаді 1985 р. завод нагороджувався орденами Леніна, відповідно змінювалася і
повна назва підприємства. На підставі наказу Міністерства машинобудівної
промислової політики України від 20 вересня 1993 р. за № 826-Д завод став називатися Державне підприємство “Суднобудівний завод імені 61 Комунара”. З
серпня 1991 р. підпорядковувалося Міністерству машинобудівної промислової
політики України. Займається випуском та ремонтом кораблів, катерів та ін.
4. 126 од. зб.
5. 1944–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і рішення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР про затвердження технічних проектів суден, переобладнання кораблів, створення випробувальних підрозділів для проведення натурних випробувань кораблів та суден.
Накази директора заводу про виконання виробничих планів, призначення комісій з визначення готовності кораблів до спуску, порядок допуску на судна,
що будуються, про умови зберігання судового обладнання спецпризначення,
підготовку виробництва і своєчасний початок будівництва кораблів та ін. Звіти
з основної діяльності, з капітального будівництва та пояснювальні записки до
них.
8. Російською мовою.
608.     1. Р-923
2. Виконавчий комітет Очаківської районної Ради народних депутатів,
м. Очаків Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Очаківської районної Ради депутатів трудящих поновив свою діяльність у березні 1944 р. У зв’язку зі змінами в адміністративнотериторальному поділі Миколаївської області припиняв діяльність з січня
1963 р. по січень 1965 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня
1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Очаківської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською,
культурно-освітньою діяльністю на території Очаківського району, розглядає та
затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль
за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 45 од. зб.
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5. 1978–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Очаківського райкому КПУ і райвиконкому, рішення та інформації
райвиконкому про план основних заходів з оперативної та бойової підготовки цивільної оборони району, нагородження грамотами, посилення боротьби з
приписками, розвиток засобів зв’язку району, навчання відповідальних працівників райкому КПУ і райвиконкому з цивільної оборони, поліпшення паливноенергетичного забезпечення, наявність засобів індивідуального захисту; рішення звужених засідань райвиконкому про стан цивільної оборони в районі, поліпшення водопостачання, стан військового обліку, проведення командирської
підготовки офіцерів запасу, впровадження технічних засобів зв’язку та оповіщення; постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
609.     1. Р-939
2. Виконавчий комітет Баштанської районної Ради народних депутатів,
м. Баштанка Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Полтавської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів утворено у вересні 1926 р. На підставі постанови
ВУЦВК і РНК УРСР від 7 лютого 1928 р. Полтавський райвиконком перейменований у Баштанський. У 1939 р. перейменовано у виконавчий комітет Баштанської районної Ради депутатів трудящих. На підставі Конституції СРСР,
прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Баштанської
районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною,
господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Баштанського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району,
здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 38 од. зб.
5. 1978–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Баштанського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення та інформації
райвиконкому з питань: планування основних заходів з оперативної та бойової підготовки цивільної оборони району; посилення боротьби з приписками,
наркоманією, злочинністю, правопорушеннями, дармоїдством; стану роботи
щодо поліпшення умов охорони праці і техніки безпеки на виробництві. Рішення звужених засідань райвиконкому про видачу хімічного майна цивільної
оборони, підвищення мобготовності автотранспорту, приймання і збереженість
експортно-імпортних вантажів, стан військового обліку. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
610.     1. Р-980
2. Миколаївське обласне управління Національного банку України, м. Миколаїв
3. У квітні 1922 р. створено Миколаївське відділення Державного банку СРСР.
Відповідно до наказу голови правління Держбанку СРСР від 2 жовтня 1937 р.
відділення реорганізовано в обласну контору Держбанку СРСР. З 1 січня 1988 р.
обласну контору Держбанку СРСР реорганізовано в обласне управління Держбанку СРСР. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 березня
1991 р. та згідно з наказом Національного банку України від 21 вересня 1991 р.
№ 17 на базі Миколаївського обласного управління Держбанку СРСР створено
Миколаївське обласне управління НБУ.
4. 40 од. зб.
5. 1953–1992 рр.
6. 2007 р.
7. Зведені річні звіти про касове виконання союзного бюджету і республіканських
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бюджетів союзних республік та додаткові річні звіти з додатками.
8. Російською мовою.
611.     1. Р-992
2. Миколаївська обласна Рада народних депутатів, м. Миколаїв
3. У листопаді 1937 р. створено організаційний комітет Президії Верховної Ради
УРСР по Миколаївській області. Після проведення виборів до обласної Ради
в січні 1940 р. сформовано виконавчий комітет Миколаївської обласної Ради
депутатів трудящих. У 1963–1964 рр., у зв’язку з реорганізацією місцевих органів державної влади, створено виконкоми обласних промислової і сільської Рад
депутатів трудящих. У 1965 р. обрано єдиний виконком Миколаївської обласної
Ради, який у жовтні 1977 р. перейменовано у виконавчий комітет Миколаївської
обласної Ради народних депутатів, який припиняв діяльність у квітні 1992 р.
у зв’язку зі створенням Миколаївської державної адміністрації. Облвиконком
здійснював адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на території області.
4. 277 од. зб.
5. 1951–1995 рр.
6. 2009 р.
7. Державний план розвитку народного господарства УРСР. Постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР. Рішення і розпорядження Миколаївського облвиконкому і обкому КПУ. Рішення звужених засідань облвиконкому щодо мобілізаційних питань і цивільної оборони. Листування зі структурними відділами
облвиконкому, військовими частинами про стан і розвиток місцевої промисловості, сільського господарства, цивільного будівництва, охорони здоров’я, освіти, про відведення земельних ділянок військовим частинам, підприємствам,
установам і організаціям області для будівництва спецоб’єктів, розширення
аеродромів, щодо порядку зберігання і використання радіоактивних речовин,
бронювання робочої сили, виділення капітальних вкладень на будівництво
житла, про командно-штабні навчання, забезпечення житлом репатріантів і реемігрантів, які мешкають в області. Акти передавання земельних ділянок військовим частинам.
8. Російською, українською мовами.
612.     1. Р-1053
2. Виконавчий комітет Березнегуватської районної Ради народних депутатів,
смт Березнегувате Березнегуватського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Березнегуватської районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів утворено у березні 1923 р. Ліквідовано у 1931 р.
у зв’язку з ліквідацією району. Поновив свою діяльність у лютому 1935 р.
У листопада 1939 р. перейменовано у виконавчий комітет Березнегуватської
районної Ради депутатів трудящих. У зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному поділі Миколаївської області припиняв діяльність з січня
1963 р. по січень 1965 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня
1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Березнегуватської районної Ради
народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Березнегуватського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району,
здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 37 од. зб.
5. 1976–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Березнегуватського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення та інформації райвиконкому з питань: підведення підсумків соцзмагання в районі
по виконанню завдань цивільної оборони; економного використання хлібних
ресурсів; основних заходів оперативної і бойової підготовки цивільної оборони
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Березнегуватського району; обсягів держзакупівлі зерна; релігійної ситуації в
районі; посилення охорони правопорядку і боротьби з правопорушеннями; дотримання законодавства про адміністративну відповідальність. Рішення звужених засідань райвиконкому: про створення евакоприймальних органів району і
служби постачання нафтопродуктами цивільної оборони в районі; про проведення командирських занять з офіцерами запасу; про військовий облік; про підвищення бойоготовності пожежних формувань; про заходи щодо впровадження
технічних засобів зв’язку і оповіщення для поліпшення управління мобілізацією і проведення заходів цивільної оборони району.
8. Російською мовою.
613.     1. Р-1193
2. Миколаївське виробниче об’єднання з випуску мастильного обладнання,
м. Миколаїв
3. Засновано у 1902 р. як завод з ремонту сільськогосподарських машин. У 1921 р.
завод націоналізовано і підпорядковано губернській раді народного господарства. У 1924 р. отримав нове найменування – Миколаївський державний завод
“Незаможник”. У 1938 р. перейменовано у Миколаївський завод ім. 21-ї річниці
Жовтня. З 1950 р. – машинобудівний завод ім. 21-ї річниці Жовтня, з 1961 р. – Миколаївський завод гідроапаратури, з 1973 р. – Миколаївський дослідний завод
мастильних систем. У 1976 р. дістав назву Миколаївське виробниче об’єднання
з випуску мастильного обладнання з підпорядкуванням Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР та Всесоюзному промисловому об’єднанню з виробництва гідроприводів та гідроавтоматики. Займався
виготовленням запасних частин до сільськогосподарських машин, протипожежного обладнання та ін.
4. 9 од. зб.
5. 1964–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази: Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості
СРСР, директора заводу про присвоєння заводу відкритого та умовного найменувань, щодо результатів перевірок якісного стану, умов зберігання матеріальних цінностей 2-ї групи. Листування з раднаргоспом Чорноморського економічного району стосовно вжиття заходів з підвищення якості машин і обладнання
та їх конкурентоспроможності на світових ринках.
8. Російською мовою.
614.     1. Р-1196
2. Фінансове управління виконкому Миколаївської обласної Ради народних
депутатів, м. Миколаїв
3. Фінансовий відділ Миколаївського облвиконкому організовано у 1937 р. з
утворенням області. У березні 1963 р. на підставі Указу Президії Верховної
Ради УРСР у зв’язку з поділом області на промислову та сільськогосподарську
частини фінвідділ також був реорганізований на промисловий і сільськогосподарський фінвідділи, які у грудні 1964 р. було об’єднано. Відповідно до Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 7 березня 1985 р. відділ перейменовано у
фінансове управління Миколаївського облвиконкому. Одночасно управління
перебувало у підпорядкуванні Міністерства фінансів УРСР. Основні функції:
формування обласного бюджету та забезпечення його виконання, контролювання роботи підпорядкованих рай- і міськвідділів, надання їм необхідної допомоги.
4. 43 од. зб.
5. 1966–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Річні плани фінансування витрат на спец заходи. Плани фінансування інших
організацій та звіти про їх виконання.
8. Російською мовою.
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615.     1. Р-1222
2. Виконавчий комітет Єланецької районної Ради народних депутатів, смт ла
нець Єланецького району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Єланецької районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у березні 1944 р. У зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному поділі області припиняв діяльність з січня 1962 р. по січень
1965 р. На підставі Конституції СРСР, ухваленої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Єланецької районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою
діяльністю на території Єланецького району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням
фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання
законів і прав громадян.
4. 25 од. зб.
5. 1976–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Єланецького райкому КПУ і райвиконкому. Рішення та інформації
райвиконкому з питань: стану і вжиття заходів щодо поліпшення охорони
праці і техніки безпеки на виробництві; планування основних заходів з оперативної і бойової підготовки району; релігійної ситуації в районі і здійснення
контролю за дотриманням вимог законодавства про релігійні культи; боротьби з
приписками; раціонального використання хлібних ресурсів; посилення роботи
з підвищення політичної пильності громадян. Рішення звужених засідань райвиконкому: про стан початкової військової підготовки; про стан і заходи щодо
подальшого удосконалення мобілізаційної готовності району; про проведення
командирських навчань з офіцерами запасу; про забезпечення матеріальнотехнічними засобами лікувальних установ району для роботи в особливий період; про забезпечення мобілізаційних потреб райвійськкомату.
8. Російською мовою.
616.     1. Р-1426
2. Виконавчий комітет Братської районної Ради народних депутатів,
смт Братське Братського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Братської районної Ради депутатів трудящих поновив свою
діяльність у березні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, ухваленої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Братської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською,
культурно-освітньою діяльністю на території Братського району, розглядає та
затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль
за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 27 од. зб.
5. 1977–1992 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення та інформації райвиконкому з питань: створення комісії по боротьбі з
небезпечними хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур; стану
злочинності і правопорушень на території Братського району та заходів по їх
подоланню; раціонального використання хлібних ресурсів; релігійної ситуації
в районі; поліпшення охорони праці і техніки безпеки на виробництві; роботи
по боротьбі з приписками. Рішення звужених засідань райвиконкому: про проведення командирських навчань з офіцерами запасу; про удосконалення системи збереження держтаємниць; про стан військового обліку; про створення
служби постачання нафтопродуктами цивільної оборони району; про стан мобготовності району; про план забезпечення мобілізаційних потреб із ресурсів
району, впровадження технічних засобів оповіщення і зв’язку.
8. Російською мовою.
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617.     1. Р-1554
2. Виконавчий комітет Снігурівської районної Ради народних депутатів,
м. Снігурівка Снігурівського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Снігурівської районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів створено у березні 1923 р. У листопаді 1939 р.
перейменовано у виконавчий комітет Снігурівської районної Ради депутатів
трудящих. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Снігурівської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурноосвітньою діяльністю на території Снігурівського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок,
дотримання законів і прав громадян.
4. 51 од. зб.
5. 1978–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Снігурівського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення, розпорядження та інформації райвиконкому з питань: вжиття заходів щодо підвищення
стійкості функціонування народного господарства району у воєнний час; заходів щодо підготовки об’єктів, керівного складу і невоєнізованих формувань цивільної оборони; планування основних мобілізаційних заходів райвиконкому;
розвитку засобів зв’язку; стану злочинності в районі та заходів з її викорінення;
раціонального використання хлібних ресурсів; дотримання законодавства про
адміністративну відповідальність. Рішення звужених засідань райвиконкому
про організацію проектування, будівництва і експлуатації захисних споруд цивільної оборони, проведення комплексного районного навчання цивільної оборони, проведення командирської підготовки з офіцерами запасу, мобпідготовку
техніки народного господарства. Постанови надзвичайної протиепідемічної
комісії.
8. Російською мовою.
618.     1. Р-1587
2. Виконавчий комітет Арбузинської районної Ради народних депутатів,
смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Арбузинської районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у березні 1944 р. У зв’язку з адміністративно-територіальними
змінами припиняв діяльність протягом 1963–1966 рр. На підставі Конституції
СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Арбузинської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво
політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території
Арбузинського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної
дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 11 од. зб.
5. 1985–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення звужених засідань Арбузинського райвиконкому. Рішення, інформації,
довідки райвиконкому з питань: технічного забезпечення заходів цивільної
оборони у мирний та у воєнний час; проведення занять з командирської підготовки з офіцерами запасу; створення районної служби матеріально-технічного
постачання цивільної оборони; стану злочинності в Арбузинському районі та
протидії їй; роботи по боротьбі з наркоманією, самогоноварінням; виконання
плану заходів по захисту персоналу Південно-Української АЕС і місцевого населення; звітів про діяльність релігійних об’єднань; стану контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи в районі.
8. Російською мовою.
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619.     1. Р-2053
2. Миколаївський обласний суд, м. Миколаїв
3. Розпочав діяльність у 1937 р. одночасно зі створенням Миколаївської області.
Розглядає цивільні та карні справи, віднесені законом до його компетенції, а
також є другою (касаційною) інстанцією по відношенню до народних судів області.
4. 75 од. зб.
5. 1966–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови президії облсуду. Аналізи, зведення щодо судової практики у карних
справах. Інформації про боротьбу з правопорушеннями. Документи (довідки,
доповідні записки) за підсумками перевірок роботи облсуду Верховним Судом
УРСР. Зведені статистичні звіти про роботу суду. Листування з Міністерством
юстиції УРСР, обкомом КПУ щодо роботи судів області.
8. Російською мовою.
620.     1. Р-2088
2. Виробниче об’єднання “Екватор”, м. Миколаїв
3. Українське монтажно-виробниче підприємство розпочало свою діяльність у
1934 р. У 1939 р. перейменовано в Українське підприємство Електромортресту
Наркомату суднобудівної промисловості СРСР, на базі якого у травні 1944 р.,
після повернення із евакуації, створено електромеханічний завод з присвоєнням
йому № 446. У 1962 р. організовано спеціальне конструкторське бюро № 446
(СКБК–446) і дослідний завод № 446. У 1966 р. СКБК–446 перейменовано в
конструкторське бюро “Теплотехнік”, а дослідний завод № 446 – в завод проектного бюро “Теплотехнік”. На підставі наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 9 вересня 1970 р. № 0496 створено виробничо-технічне
об’єднання “Екватор”, куди увійшли дослідний завод “Теплотехнік” і Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) “Екватор”. У 1974 р. об’єднання отримало назву Виробниче об’єднання “Екватор”, а дослідний завод зберіг назву “Теплотехнік”, ЦКБ перейменовано в Центральний науково-дослідний і проектний
інститут (ЦНДПІ) “Тайфун”. Основні напрями діяльності ЦНДПІ: виконання і
координування з суміжниками науково-дослідних робіт з комплексної обробки
повітря на кораблях; проектування, виготовлення і експериментальна експлуатація зразків систем, обладнання і апаратів комплексної обробки повітря.
4. 172 од. зб.
5. 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Накази органів вищого рівня, генерального директора підприємства про порядок формування проектів програм озброєння, поліпшення технічних характеристик обладнання кондиціювання повітря, забезпечення охорони підприємств
об’єднання у воєнний час, виконання плану робіт з озброєння і воєнної техніки,
встановлення гарантійних строків на обладнання, що виготовляє підприємство.
Плани виробництва промислової продукції. Виробничо-тематичні плани. Звіти
заводу, ЦНДІ “Тайфун” з основної діяльності, капітального будівництва, про
виконання виробничо-тематичних планів, про виробничо-технічну діяльність.
Штатні розписи ЦНДІ “Тайфун”.
8. Російською мовою.
621.     1. Р-2094
2. Управління юстиції у Миколаївській області, м. Миколаїв
3. Створено у січні 1939 р. як управління Народного комісаріату юстиції УРСР по
Миколаївській області. З 1946 р. іменувалось Управлінням Міністерства юстиції УРСР при Миколаївському облвиконкомі. Ліквідовано згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 серпня 1956 р. з передачею функцій Миколаївському обласному суду. Поновило діяльність у січні 1971 р. як відділ юстиції
Миколаївського облвиконкому. З червня 1994 р. іменується Управлінням юсти-
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ції у Миколаївській області, з підпорядкуванням Міністерству юстиції України.
Здійснює організаційне забезпечення діяльності районних (міських) народних
судів, керівництво державним та приватним нотаріатом, відділами реєстрації
актів громадянського стану.
4. 90 од. зб.
5. 1971–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи обласних нарад народних судів за підсумками їх роботи. Зведені статистичні звіти про роботу судів з розгляду карних справ, кількість засуджених
і заходи покарання. Узагальнення, доповіді, аналітичні матеріали, інформації
про роботу судів області. Доповідні записки про результати перевірки Міністерством юстиції УРСР роботи судів області щодо боротьби зі злочинністю
серед молоді.
8. Російською мовою.
622.     1. Р-2133
2. Миколаївське обласне управління статистики, м. Миколаїв
3. У 1937 р. з утворенням Миколаївської області було організоване Миколаївське
обласне управління народногосподарського обліку. У 1941 р. в зв'язку з окупацією області тимчасово припинило свою діяльність. У 1944 р. поновило роботу
як Управління статистики при Уповноваженому Держплану СРСР по Миколаївській області. У 1948 р. реорганізовано в статистичне управління Миколаївської
області з підпорядкуванням Центральному статистичному управлінню при Раді
Міністрів УРСР. Згідно з наказом Державного комітету статистики УРСР від 18
вересня 1987 р. № 21 на базі статистичного управління Миколаївської області
та його розрахункового об’єднання з інформаційно-обчислювального обслуговування “Миколаївоблмашінформ” утворено Миколаївське обласне управління
статистики на госпрозрахунку з підпорядкуванням створеному Держкомстату
УРСР, з 1991 р. – Міністерству статистики України.
4. 345 од. зб.
5. 1965–1993 р.
6. 2007–2009 рр.
7. Зведені таблиці за річними звітами підприємств області: про введення в дію
виробничих потужностей, основних фондів і плану капітальних вкладень по
найважливішим будівництвам області; про виконання плану по товарній продукції, новій техніці; про введення в дію об’єктів. Баланс трудових ресурсів
області. Річні звіти з основної діяльності заводів, про виконання плану з праці
підприємств суднобудівної і електронної промисловості, про підготовку і підвищення кваліфікації працівників, прийом на роботу молоді підприємствами
електронної і суднобудівної промисловості. Підсумки роботи райхарчокомбінатів, промислових підприємств
8. Російською мовою.
623.     1. Р-2228
2. Виконавчий комітет Врадіївської районної Ради народних депутатів, смт
Врадіївка Врадіївського району Миколаївської області
3. Створено у березні 1923 р. як виконавчий комітет Врадіївської районної Ради
робітничої, селянських і червоноармійських депутатів. З грудня 1939 р. – виконавчим комітетом Врадіївської районної Ради депутатів трудящих, з жовтня
1977 р. – виконавчий комітет Врадіївської районної Ради народних депутатів. У
зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі області припиняв
діяльність протягом 1963–1965 рр. Здійснює загальне керівництво політичною,
господарською, культурно-освітньою діяльністю на території району, розглядає
та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський
порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 37 од. зб.
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5. 1975–1992 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення звужених засідань Врадіївського райвиконкому. Рішення та інформації
райвиконкому з питань: проведення командирських занять з офіцерами запасу;
виділення приміщень для розгортання заміських лікарень цивільної оборони;
створення районної служби постачання нафтопродуктами; створення районної
служби з автомаскування; стану військового обліку; підвищення мобготовності
медслужби цивільної оборони; стану і заходів з раціонального використання
трудових ресурсів; боротьби із злочинністю; планування основних заходів з
оперативної та бойової підготовки району; плану заготівель і постачання до
централізованого фонду продукції тваринництва. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
624.     1. Р-2740
2. Миколаївський обласний військовий комісаріат, м. Миколаїв
3. Розпочав свою діяльність у 1937 р. одночасно зі створенням Миколаївської області. Входив до складу Київського особливого військового округу. У 1940 р. увійшов до складу Одеського військового округу. З 1954 р. підпорядковувався Міністерству оборони СРСР. Здійснює облік офіцерів запасу, військовозобов’язаних
сержантів і солдатів запасу, облік призовників і підготовку до чергового призову до Збройних Сил, позавійськову підготовку молоді та військово-технічних
спеціалістів, облік і зберігання зброї і військово-навчального майна.
4. 24 од. зб.
5. 1954–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Накази обласного військкомісара щодо проведення бойової та мобілізаційної
готовності і організації службової діяльності в райвійськкоматах, підготовки
офіцерів запасу та спеціалістів для Збройних Сил СРСР, поліпшення медичного
огляду військовозобов’язаних.
8. Російською мовою.
625.     1. Р-2795
2. Відділ охорони здоров`я виконкому Миколаївської обласної Ради народних
депутатів, м. Миколаїв
3. Організовано 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Був самостійним
відділом облвиконкому, водночас підпорядковувався Міністерству охорони
здоров’я УРСР. Керував роботою медико-санітарних установ області.
4. 31 од. зб.
5. 1971–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази завідуючого відділом з питань: організації лікувально-профілактичної
роботи; створення головних лабораторій системи нагляду і лабораторного
контролю. Звіти про діяльність обласної санітарно-епідеміологічної станції.
Листування з органами вищого рівня: про радіаційне становище в м. Миколаєві; про розслідування випадків захворювань на холеру та недопущення її розповсюдження; про стан захворювань венеричними хворобами; про вжиття заходів щодо профілактики кишкових інфекційних захворювань; про лікувальнооздоровчу роботу з підлітками; про боротьбу з розповсюдженням наркотиків.
8. Російською мовою.
626.     1. Р-2799
2. Головне управління економіки і ринкових відносин Миколаївського облвиконкому, м. Миколаїв
3. У 1937 р. зі створенням Миколаївської області розпочала свою діяльність обласна планова комісія. Відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 20 березня 1988 р. та рішення сесії обласної Ради народних
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депутатів від 13 жовтня 1988 р. створено Головне планово-економічне управління (ГоловПЕУ), яке в червні 1991 р. реорганізовано в Головне управління
економіки та ринкових відносин. Ліквідовано відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992 р. Займалось розробленням проектів
перспективних і річних планів розвитку народного господарства і культури
області, планів промислового і сільськогосподарського виробництва, розвитку
колгоспного і радгоспного будівництва, планів розвитку місцевого транспорту і зв’язку, зведених планів житлового, комунального і культурного будівництва, контролювало їх виконання, а також здійснювало методичне керівництво
і контроль за діяльністю міських і районних планових комісій.
4. 53 од. зб.
5. 1972–1988 рр.
6. 2008 р.
7. Інформації, довідки, доповідні записки з питань: будівництва очисних споруд і
систем зворотного водопостачання на промислових підприємствах Мінсудпрому СРСР по області, переселення населення із закритих військових містечок;
виділення житлової площі Міністерству оборони СРСР, розвитку підприємств
Мінсудпрому СРСР; приймання та розселення сімей, евакуйованих із Чорнобильської зони; розвитку корабельного газотурбобудування для ВійськовоМорського Флоту; стану громадського харчування і розвитку підсобних сільських господарств підприємств і організацій області; роботи по боротьбі з приписками; вжиття заходів щодо поліпшення охорони праці і техніки безпеки на
підприємствах області.
8. Російською мовою.
627.     1. Р-2805
2. Виконавчий комітет Березанської районної Ради народних депутатів,
смт Березанка Березанського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Березанської районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у квітні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7
жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Березанської районної
Ради народних депутатів. Здійснював загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Березанського району, розглядав та затверджував перспективні та поточні плани розвитку району,
здійснював контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечував громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 32 од. зб.
5. 1975–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Березанського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому, інформації, доповідні
записки з питань: підготовки молоді до служби в армії; створення технічної
служби та служби матеріально-технічного постачання цивільної оборони району; організації і проведення командирських занять з офіцерами запасу; охорони організацій і споруд зв’язку; закріплення невоєнізованих формувань за
об’єктами народного господарства з метою ліквідації наслідків виробничих
аварій і катастроф; релігійної ситуації в районі; посилення атеїстичного виховання громадян; раціонального використання хліба і хлібних ресурсів; роботи
по боротьбі з самогоноварінням, дармоїдством. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
628.     1. Р-2807
2. Виконавчий комітет Веселинівської районної Ради народних депутатів,
смт Веселинове Веселинівського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Веселинівської районної Ради депутатів трудящих
розпочав діяльність у 1939 р. з утворенням Веселинівського району. На підставі
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Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий
комітет Веселинівської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне
керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на
території Веселинівського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової
і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і
прав громадян.
4. 49 од. зб.
5. 1975–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення, розпорядження Веселинівського райвиконкому: про заходи щодо боротьби з лісовими пожежами; про недопущення в районі захворювань свиней
на чуму. Постанови райкому КПУ і райвиконкому з питань: плану основних
заходів щодо оперативної та бойової підготовки ЦО району; бойової підготовки невоєнізованих формувань і навчання населення району цивільній обороні;
посилення боротьби із злочинністю, економії державних ресурсів хліба у воєнний час; підготовки до Всесоюзного перепису населення в районі. Рішення звужених засідань райвиконкому з питань: організації оповіщення під час
проведення мобілізаційних навчань; стану цивільної оборони в районі; будівництва і облаштування запасного пункту управління партійних і радянських
органів; організації та проведення командирських навчань з офіцерами запасу;
підготовки і забезпечення функціонування лікарень у воєнний час. Інформації,
доповідні записки, довідки про стан медичної служби цивільної оборони, облік
і бронювання військовозобов’язаних, забезпечення робочою силою в особливий період, боротьбу із злочинністю і правопорушеннями в районі. Постанови
надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
629.     1. Р-2818
2. Виконавчий комітет Кривоозерської районної Ради народних депутатів,
смт Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Кривоозерської районної Ради депутатів трудящих поновив свою діяльність у квітні 1944 р. На підставі Указу Президії Верховної Ради
УРСР від 30 грудня 1962 р. Кривоозерський район ліквідовано, відповідно, припинив свою діяльність і Кривоозерський райвиконком. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. “Про внесення змін до адміністративного районування Української РСР” з 1 лютого 1965 р. Кривоозерський
район було поновлено, як і органи державної влади на його території. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., виконавчий комітет Кривоозерської районної Ради депутатів трудящих перейменовано у виконавчий комітет Кривоозерської районної Ради народних депутатів. Здійснював загальне
керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на
території Кривоозерського району, розглядав та затверджував перспективні та
поточні плани розвитку району, здійснював контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечував громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 44 од. зб.
5. 1975–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Кривоозерського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому, інформації, доповідні записки з питань: основних
заходів з оперативної і бойової підготовки цивільної оборони району; заходів
щодо посилення безпеки руху на залізничному і автомобільному транспорті;
проведення чергового призову на дійсну військову службу; організації і проведення командирської підготовки з офіцерами запасу; здійснення контролю
за якістю питної води; створення надзвичайної пожежної комісії по боротьбі з лісовими пожежами; створення служби світломаскування і приймально-
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евакуаційних пунктів; стану мобготовності автотранспорту в районі; військового обліку; стану злочинності в районі; заходів щодо захисту існуючих і будівництва нових вододжерел у районі. Постанови надзвичайної протиепідемічної
комісії.
8. Російською мовою.
630.     1. Р-2838
2. Миколаївське обласне управління з будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів, м. Миколаїв
3. Створено у 1938 р. як Миколаївський обласний дорожній відділ облвиконкому;
одночасно перебував у підпорядкуванні Головного шляхового управління при
РНК УРСР, з 1946 р. – при Раді Міністрів УРСР. У серпні 1953 р. перейменовано в Миколаївський обласний відділ шляхового і транспортного господарства,
з жовтня 1953 р. перейшов у підпорядкування Міністерства автомобільного
транспорту і шосейних шляхів УРСР. У липні 1954 р. перейменовано в Миколаївське обласне управління автотранспорту і шосейних шляхів; з 1956 р. – в Миколаївське обласне управління будівництва і експлуатації шосейних шляхів; з
лютого 1963 р. – в Миколаївське обласне управління будівництва і експлуатації
шосейних шляхів. У лютому 1974 р. реорганізовано у Миколаївське обласне виробниче управління будівництва і експлуатації автошляхів; у грудні 1987 р. – у
Миколаївське обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів; у серпні 1990 р. – у Миколаївське обласне виробниче
об’єднання будівництва, ремонту і утриманню автомобільних шляхів; у квітні
1993 р. – у Миколаївське обласне виробниче управління будівництва, ремонту
і утриманню автомобільних шляхів; з вересня 1994 р. – у Миколаївське обласне управління з будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів. З
2000 р. підпорядковувалось Українській державній корпорації з будівництва,
ремонту і утримання автомобільних доріг “Укравтодор”. Ліквідоване 7 серпня
2000 р. Займалося будівництвом і ремонтом автомобільних шляхів на території
Миколаївської області.
4. 10 од. зб.
5. 1963–1972 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з організаціями вищого рівня про будівництво шляхів оборонного
значення.
8. Російською мовою.
631.     1. Р-2844
2. Комітет з житлово-комунального господарства, м. Миколаїв
3. Створено у 1938 р. як відділ комунального господарства Миколаївського облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1976 р.
відділ перейменовано в Управління комунального господарства облвиконкому, яке в жовтні 1988 р. реорганізовано в Управління житлово-комунального
господарства. На підставі розпорядження Представника Президента України в
Миколаївській області від 20 травня 1992 р. за № 123 відбулась реорганізація
в Комітет з житлово-комунального господарства ОДА. Здійснював загальне керівництво роботою житлово-комунальних підприємств області.
4. 25 од. зб.
5. 1972–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації про заходи щодо поліпшення санітарного стану області, благоустрою міст і райцентрів області, охорони праці і технічної безпеки на підприємствах, поліпшення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
на житлово-комунальних підприємствах, про факти приписок звітних даних,
про санітарно-технічний стан водогіннних, каналізаційних та очисних споруд.
Листування з організаціями вищого рівня про заходи щодо попередження
шлунково-кишкових захворювань, заходи у зв’язку з аварією на Чорнобильській
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АЕС, про якість питної води, захист об’єктів житлово-комунального призначення від стихійного лиха. Акти міжвідомчої комісії щодо передавання під
військову охорону особливо важливих об’єктів у воєнний час. Відомості про
наявність і стан захисту водних джерел області.
8. Російською мовою.
632.     1. Р-2873
2. Миколаївський обласний комітет народного контролю, м. Миколаїв
3. У лютому 1963 р. на підставі постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради
СРСР та Ради Міністрів СРСР від 27 листопада 1962 р. були створені комітети
партійно-радянського контролю промислового та сільського обкомів Компартії
України та облвиконкомів. У 1964 р. вони були об’єднані в єдиний Миколаївський обласний комітет партійно-державного контролю. Згідно з постановою
ЦК КПРС від 6 грудня 1965 р. і Законом СРСР від 9 грудня 1965 р. відбулась реорганізація в Миколаївський обласний комітет народного контролю, який підпорядковувався безпосередньо Комітету народного контролю Української РСР.
Ліквідований відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 20 листопада
1990 р. та рішення четвертої сесії 21-го скликання від 10 січня 1991 р. Миколаївської облради народних депутатів. Контролював виконання планів і завдань
підприємствами, установами, організаціями і колгоспами. Керував роботою
міських та районних комітетів народного контролю.
4. 1 од. зб.
5. 1964 р.
6. 2009 р.
7. Довідки про використання основних засобів на підприємстві п/с № 53 Чорноморського раднаргоспу.
8. Російською мовою.
633.     1. Р-2885
2. Миколаївський обласний комітет товариства сприяння обороні України,
м. Миколаїв
3. Миколаївський обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння
армії, авіації і флоту (ДТСААФ) створено у 1951 р. на підставі постанови Ради
Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. про об’єднання добровільного товариства
сприяння армії, добровільного товариства сприяння авіації і добровільного това
риства сприяння флоту в єдине добровільне товариство сприяння армії, авіації і
флоту. Основне завдання ДТСААФ та його осередків – активне сприяння зміцненню
обороноздатності держави і підготовці молоді до захисту Вітчизни. Обком
ДТСААФ здійснював загальне керівництво діяльністю міських, районних комітетів
і навчальних установ товариства, контролював їх роботу. У 1991 р. перейменовано у
Миколаївський обласний комітет Товариства сприяння обороні України (ТСОУ).
4. 74 од. зб.
5. 1966–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови президії обласного комітету ДТСААФ. Накази по комітету про дотримання режиму таємності в організаціях ДТСААФ області, стан цивільної
оборони в обласній організації, підготовку спеціалістів для Збройних Сил
СРСР в навчальних організаціях ДТСААФ в області. Плани оборонно-масової
роботи, підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР та звіти про їх виконання. Довідки, інформації, доповіді про стан і заходи щодо удосконалення
оборонно-масової роботи серед населення і посилення діяльності осередків
ДТСААФ в області.
8. Російською мовою.
634.     1. Р-2895
2. Миколаївське виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості, м. Миколаїв
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3. Миколаївське обласне управління хлібопродуктів створено в серпні 1957 р. на
базі ліквідованої обласної контори “Заготзерно”. У 1961 р. перейменовано в
Миколаївське обласне управління заготівель. З 1965 р. – Миколаївське обласне
управління хлібопродуктів, з 1965 р. – Миколаївське обласне управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості, з 1968 р. – Миколаївське обласне
управління хлібопродуктів, з 1988 р. –Миколаївське виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості. Ліквідовано відповідно до наказу
Державної акціонерної компанії “Хліб України” від 20 листопада 1996 р. за
№ 1. Займалося заготівлею, прийманням, розміщенням і реалізацією хлібопродуктів, експлуатацією елеваторно-складського обладнання.
4. 50 од. зб.
5. 1957–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації, звіти про рух хлібофуражних продуктів, наявність приміщень для
зберігання зерна по області і хлібній базі.
8. Російською мовою.
635.     1. Р-2907
2. Виконавчий комітет Вознесенської районної Ради народних депутатів,
м. Вознесенськ Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Вознесенської районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у березні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7
жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Вознесенської районної
Ради народних депутатів. Здійснював керівництво політичною, господарською,
культурно-освітньою діяльністю на території Вознесенського району, розглядав та затверджував перспективні та поточні плани розвитку району, здійснював контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечував
громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 28 од. зб.
5. 1975–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Вознесенського райкому партії і райвиконкому. Рішення райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому, інформації про заходи
щодо оперативної і бойової підготовки невоєнізованих формувань і навчання
населення району з цивільної оборони, удосконалення ЦО в районі, організацію і проведення командирської підготовки офіцерів запасу, підвищення мобготовності автотранспорту, стан військового обліку, стан лікувально-оздоровчої
роботи серед молоді, організацію штабів оповіщення і проведення оборонних
заходів у виконкомах селищних і сільських Радах, про заходи щодо недопущення занесення особливо-небезпечних захворювань на свиноферми району, про
заходи у боротьбі з приписками, самогоноварінням.
8. Російською мовою.
636.     1. Р-2933
2. Миколаївський трест промислового будівництва “Миколаївпромбуд”,
м. Миколаїв
3. Державний будівельно-монтажний трест № 44 створено у лютому 1938 р.
У серпні 1941 р. у зв’язку з тимчасовою німецько-фашистською окупацією
м. Миколаєва будтрест було евакуйовано у м. Свердловськ і приєднано до
тресту “Свердловськпромбуд”. У 1944 р. згідно з наказом Державного Комітету оборони про відбудову суднобудівних заводів і наказом Народного комісаріату з будівництва СРСР від 30 травня 1944 р. № 300 в м. Миколаєві
створено особливу будівельно-монтажну частину № 44 (ОБМЧ-44) по відбудові миколаївських суднобудівних заводів, яку у 1946 р. реорганізовано у
військово-морське будівельне управління № 44 (ВМБУ-44). У 1949 р. ВМБУ44 реорганізовано у Миколаївський будівельний трест, який у грудні 1957 р.
перейменовано у будівельний трест “Миколаївбуд”. На підставі наказу Головного
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управління будівництва Чорноморського економічного адміністративного району у 1963 р. назву було змінено на трест промислового будівництва “Миколаївпромбуд”. Ліквідовано у 1972 р. Здійснював будівництво промислових
підприємств у м. Миколаєві і в Миколаївській області.
4. 70 од. зб.
5. 1944–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, постанови, директиви органів вищого рівня: про хід будівництва
об’єктів оборонної промисловості та введення їх в експлуатацію; про виконання плану капітального будівництва об’єктів спецпризначення. Накази керуючого трестом: про заходи цивільної оборони аварійно-рятувальної служби ЦО
тресту; про виконання плану будівельно-монтажних робіт. Плани підрядних
будівельно-монтажних робіт за галузями промисловості. Креслення та пояснювальні записки до них щодо відновлення роботи цехів заводу (1944–1949 рр.).
Інформації про хід будівництва об’єктів спецпризначення. Звіти з основної діяльності.
8. Російською мовою.
637.     1. Р-3161
2. Миколаївське обласне управління у справах охорони державних таємниць
у пресі та інших засобах масової інформації, м. Миколаїв
3. Створено у 1937 р. як Управління у справах літератури і видавництв. У 1954 р. перейменовано в Управління з охорони воєнних і державних таємниць у пресі, у 1966 р. –
в Управління з охорони державних таємниць у пресі. У грудні 1991 р. перетворено в
Миколаївське обласне управління у справах охорони державних таємниць у пресі та
інших засобах масової інформації. Здійснювало контроль друкованих матеріалів, які
призначались для масового розповсюдження, матеріалів радіо і телебачення, музеїв і
виставок, книжкових фондів бібліотек, асортименту книгарень з метою запобігання
розголошення відомостей, що містять державну таємницю.
4. 111 од. зб.
5. 1947–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Накази органів вищого рівня щодо охорони державної таємниці у пресі. Протоколи виробничих нарад. Перспективні плани роботи. Звіти з основної діяльності. Інформації, доповідні записки щодо порушень у видавничій діяльності,
цензорського контролю радіо- і телепередач, друкованих видань, музеїв, виставок, поліграфічних підприємств, іноземної літератури, про роботу в редакціях
газет стосовно роз’яснення положень нормативних документів.
8. Російською мовою.
638.     1. Р-3171
2. Миколаївська обласна спілка споживчих товариств, м. Миколаїв
3. Миколаївську обласну спілку споживчих товариств створено у 1937 р. у зв’язку
з утворенням Миколаївської області. Входила до складу Української спілки споживчих товариств. Здійснювала загальне керівництво системою споживчої кооперації області.
4. 16 од. зб.
5. 1966–1973 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи, постанови органів вищого рівня: про виконання плану фінансування
заходів цивільної оборони організаціями споживчої кооперації УРСР; про постачання картоплі, овочів і фруктів спец споживачам; про підсумки військової
мобілізації і секретної роботи в системі споживчої кооперації УРСР. Протоколи, постанови правління обласної спілки: про призначення оперативної групи
з ЦО обласної споживспілки; про підготовку і участь системи споживспілки в
обласних командно-штабних навчаннях; про роботу з таємними документами;
про створення лабораторії радіологічного контролю.
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8. Російською мовою.
639.     1. Р-3229
2. Виконавчий комітет Центральної районної Ради народних депутатів
м. Миколаєва
3. Виконавчий комітет Центральної районної Ради депутатів трудящих м. Миколаєва створено у грудні 1939 р. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 1 жовтня 1948 р. Центральний район м. Миколаєва був ліквідований, поновив діяльність на підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
25 серпня 1951 р. Згідно з Конституцією СРСР, прийнятою 7 жовтня 1977 р.,
перейменовано у виконавчий комітет Центральної районної Ради народних депутатів м. Миколаєва. Виконує адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території Центрального району міста.
4. 16 од. зб.
5. 1976–1991 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому: про нормування постачання населення району товарами в “особливий період”; про проведення командних занять з офіцерами запасу; про закріплення приміщень для дільниць оповіщення
і пунктів збору і відправки мобресурсів району; про стан військового обліку.
Інформації про заходи щодо застосування карних покарань до осіб, які злісно
ухиляються від працевлаштування, про боротьбу із хабарництвом, спекуляцією, злочинністю, наркоманією, розкраданнями соціалістичної власності.
8. Російською мовою.
640.     1. Р-3390
2. Виконавчий комітет Первомайської районної Ради народних депутатів,
м. Первомайськ Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Первомайської районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у березні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7
жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Первомайської районної
Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Первомайського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району,
здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 28 од. зб.
5. 1974–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення Первомайського райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому.
Інформації з питань: про затвердження плану цивільної оборони району; про хід
виконання плану бойової підготовки формувань і навчання населення захисту від
зброї масового ураження; стану мобготовності сільрад; проведення комплексних
навчань цивільної оборони в Первомайському районі; стану військового обліку;
проведення командирських занять з офіцерами запасу; стану системи оповіщення
мобресурсів в населених пунктах району; про план захисту населення району в
можливій зоні ураження внаслідок загальної аварії на Південно-Українській АЕС;
посилення мобілізаційної роботи; релігійної ситуації в районі; роботи щодо попередження гострих шлунково-кишкових захворювань; обліку і зберігання індивідуальних засобів захисту населення і майна цивільної оборони на підприємствах, в
колгоспах і радгоспах району. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
641.     1. Р-3423
2. Управління торгівлі виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів, м. Миколаїв
3. У листопаді 1937 р. створено відділ внутрішньої торгівлі організаційного комітету
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Президії Верховної Ради УРСР по Миколаївській області. У січні 1940 р. реорганізовано у відділ торгівлі Миколаївського облвиконкому. У липні 1955 р. перейменовано в Управління торгівлі Миколаївського облвиконкому. Ліквідовано
у травні 1992 р. Здійснювало загальне керівництво роботою міських і районних
відділів торгівлі і торговельних об’єктів області.
4. 20 од. зб.
5. 1976–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню: про заходи щодо розпродажу промтоварів, що накопичилися у торгівельній мережі держторгівлі; про розроблення мобілізаційного
плану по організаціях і підприємствах держторгівлі; про проведення переоцінки товарів. Інформації, доповідні записки, довідки: про роботу щодо запобігання спекуляції гостродефіцитними товарами, про факти приписок та інших
викривлень звітних даних про виконання державних планів; про поліпшення
торговельного обслуговування населення; про стан охорони праці і техніки безпеки на підприємствах торгівлі; про заходи щодо подальшого підвищення політичної пильності, посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму, посилення
санітарного режиму на підприємствах держторгівлі області.
8. Російською мовою.
642.     1. Р-3677
2. Виконавчий комітет Заводської районної Ради народних депутатів м. Миколаєва
3. Виконавчий комітет Заводської районної Ради депутатів трудящих м. Миколаєва
створено у грудні 1939 р. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1
жовтня 1948 р. Заводський район було ліквідовано. Поновив свою діяльність на
підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 25 серпня 1951 р.
Згідно з Конституцією СРСР, прийнятою 7 жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Заводської районної Ради народних депутатів м. Миколаєва.
Виконує адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території району
міста.
4. 25 од. зб.
5. 1978–1993 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Постанови Заводського райкому КПУ і райвиконкому: про план основних заходів з оперативної і бойової підготовки ЦО району, про заходи щодо поліпшення
військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до служби у Збройних
Силах СРСР; про виділення дружинників і автотранспорту для проведення
загальноміських рейдів по боротьбі з правопорушеннями. Рішення звужених
засідань райвиконкому: про створення в районі на воєнний час запасів продовольства; про хід будівництва захисних споруд; про роботу районних служб
цивільної оборони; про склад розрахунково-аналітичної групи і поста радіаційного і хімічного нагляду партійних і радянських органів району; про склад
райевакоорганів; інформації. Доповідні записки, довідки про стан боротьби з
наркоманією, розкраданнями соціалістичної власності, хабарництвом, спекуляцією, про посилення виховної роботи серед неповнолітніх.
8. Російською мовою.
643.     1. Р-3693
2. Виконавчий комітет Новоодеської районної Ради народних депутатів,
м. Нова Одеса Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Новоодеської районної Ради депутатів трудящих поновив
діяльність у квітні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня
1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Новоодеської районної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською,
культурно-освітньою діяльністю на території Новоодеського району, розглядає
та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює конт
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роль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський
порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 66 од. зб.
5. 1969–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Новоодеського райвиконкому: про місце дислокації
профільованих лікарень; про проведення масових профілактичних медичних
оглядів населення; про заходи щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань; про використання автотранспорту з метою забезпечення заходів цивільної оборони; про проведення чергового призову громадян на
дійсну військову службу; про створення невоєнізованих формувань підвищеної
готовності; про проведення навчальної військової підготовки молоді. Рішення
райвиконкому з питань: оперативної і бойової підготовки цивільної оборони району, посилення боротьби з приписками; створення надзвичайної пожежної комісії з боротьби з лісовими пожежами; економії держресурсів хліба у воєнний
час. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії. Інформації, доповідні
записки: про стан охорони громадського порядку і боротьбу із злочинністю в
районі; про запобігання спалахів інфекційних захворювань; про боротьбу із хабарництвом; про релігійну ситуацію в області
8. Російською мовою.
644.     1. Р-3771
2. Миколаївський завод “Дормашина” ім. 50-річчя Великого Жовтня, м. Миколаїв
3. Механічно-ливарний завод засновано в кінці ХІХ ст. (1881 р.) братами Андроном та Лукою Донськими і виробляв сільськогосподарський інвентар. У 1920 р.
завод націоналізовано. У 1922 р. перейменовано у Миколаївський завод “Плуг
і молот”, у 1934 р. – у Миколаївський завод “Дормашина”. Виробляв грейдери,
скрепери, бульдозери, канавокопачі, крани й снігоочисники тощо Під час Великої Вітчизняної війни завод евакуйовано до міста Юго-Камськ Молотовської
(зараз Пермської) області. У 1944 р. поновив свою діяльність у м. Миколаєві. З
1956 завод перепрофільовано на випуск машин і механізмів для будівництва асфальтобетонних покриттів автошляхів, аеродромів, міських вулиць і площ (асфальтоукладальників, щебенеукладальників тощо). У 1967 р. перейменований
у Миколаївський завод “Дормашина” ім. 50-річчя Великого Жовтня. Займався
виготовленням шляхових машин.
4. 63 од. зб.
5. 1950–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження, постанови органів вищого рівня щодо планів випуску
і постачання озброєння і воєнної техніки, посилення протидії іноземним технічним розвідкам у системі Мінбуддормашу СРСР, підсумків виконання плану
спецвиробництва, підготовки об’єктів галузі, керівного складу, невоєнізованих
формувань і навчання робітників і службовців з цивільної оборони. Плани випуску і постачання воєнної техніки, оборонної продукції і звіти про їх виконання.
8. Російською мовою.
645.     1. Р-3987
2. Прокуратура Миколаївської області, м. Миколаїв
3. Розпочала діяльність у 1937 р. зі створенням Миколаївської області. З 1991 р.
підпорядковується Генеральній прокуратурі України. Здійснює нагляд за дотриманням законності, керує діяльністю районних і міських прокуратур на
території області.
4. 210 од. зб.
5. 1966–1991 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази, розпорядження прокурора області з питань прокурорсько-слідчої роботи. Протоколи оперативних і міжвідомчих нарад при прокуророві області. Доповіді, доповідні записки, довідки про роботу прокуратури області. Аналітичні
матеріали, огляди, зведення щодо стану злочинності, боротьби з убивствами
та гвалтуванням, практики додержання законів у пенітенціарних установах області, органах держбезпеки, примусового лікування алкоголіків та наркоманів.
Статистичні звіти про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
646.     1. Р-4000
2. Виконавчий комітет Казанківської районної Ради народних депутатів,
смт Казанка Казанківського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Казанківської районної Ради депутатів трудящих поновив діяльність у березні 1944 р. У зв’ язку зі змінами в адміністративнотериторіальному поділі припиняв діяльність з лютого 1963 р. по січень 1965 р.
На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7 жовтня 1977 р., перейменовано у
виконавчий комітет Казанківської районної Ради народних депутатів. Здійснює
загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Казанківського району, розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням
фінансової і штатної дисципліни, забезпечує громадський порядок, дотримання
законів і прав громадян.
4. 42 од. зб.
5. 1977–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення Казанківського райвиконкому. Рішення звужених засідань
райвиконкому з питань: організації і проведення командирських занять з офіцерами запасу; роботи районних служб цивільної оборони; створення районної
служби постачання нафтопродуктами цивільної оборони; стану бойової і мобготовності райвійськкомату; плану пристосування підвалів і погребів під протирадіаційні укриття; роботи по боротьбі з приписками; заходів щодо переходу
на нормоване постачання населення товарами. Інформації, доповідні записки,
довідки про стан: цивільної оборони в районі; боротьби з дармоїдами; релігійної ситуації в районі; ведення секретного діловодства; попереджувальнопрофілактичної роботи у боротьбі зі злочинністю. Постанови надзвичайної
протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
647.     1. Р-4069
2. Машинобудівний завод імені 25-го Жовтня, м. Первомайськ Миколаївської
області
3. Чавуноливарний і механічний завод Фрідріха Гейне засновано у 1875 р. в с. Голта Кам’яномостівської волості Ананьївського повіту Херсонської губернії. Перші два роки діяв як майстерня з ремонту сільськогосподарської техніки і виготовлення заклепок для залізничного мосту. У 1895 р. поруч з заводом Ф. Гейне,
інженер-механік Фаатц побудував машинобудівний і чавуноливарний завод з
двома паровими двигунами. У 1920 р. завод Ф. Гейне був націоналізований і
отримав назву Первомайський машинобудівний завод імені 25-го Жовтня. У
1924 р. його об’єднано з машинобудівним заводом. Займався виробництвом
двигунів внутрішнього згорання. З початком Великої Вітчизняної війни обладнання заводу і частина робітників були евакуйовані у м. Балаково Саратовської
області. На новому місці на базі майстерень було створено машинобудівний завод ім. Ф.Е.Дзержинського, який займався випуском боєприпасів. Після реавакуації у 1944 р. перейменовано у Первомайський дизелебудівний завод ім. 25-го
Жовтня, у 1950 р. – у Первомайський машинобудівний завод ім. 25-го Жовтня.
З травня 1975 р. підпорядковувався Міністерству важкого і транспортного машинобудування СРСР. Тоді ж завод нагороджено орденом Трудового Червоного
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Прапора. Займався виготовленням дизелів, дизель-генераторів та запасних частин до них. У 1993 році в процесі приватизації на базі заводу ім. 25-го Жовтня
створено акціонерне товариство відкритого типу “Первомайськдизельмаш”. У
2010 році на загальних зборах акціонерів АТВТ “Первомайськдизельмаш” було
вирішено реорганізувати підприємство в ТДВ “Первомайськдизельмаш”.
4. 70 од. зб.
5. 1952–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу: про перевірку наявності вхідних і вихідних таємних і цілком
таємних документів; про утворення комісії з перевірки зберігання матеріальних
цінностей мобрезерву на заводі; про своєчасне надання звітів про виконання
держплану виробництва і постачання воєнної техніки, розроблення мобпланів заводу. Рішення технічної наради по боротьбі з шумом і вібраціями дизелів. Карти основних показників заводу. Плани експортно-імпортних поставок,
дослідно-конструкторських робіт по забезпеченню будівництва головних кораблів і суден, кооперованих поставок, випуску та постачання воєнної техніки
і комплектуючих виробів та звіти про їх виконання. Інформації, доповіді про
стан цивільної оборони заводу, з основної діяльності заводу. Соцзобов’язання.
Квартальні відомості і звіти про виконання заходів щодо поліпшення якості
продукції.
8. Російською мовою.
648.     1. Р-4591
2. Виконавчий комітет Доманівської районної Ради народних депутатів,
смт Доманівка Доманівського району Миколаївської області
3. Виконавчий комітет Доманівської районної Ради депутатів трудящих поновив
свою діяльність у березні 1944 р. На підставі Конституції СРСР, прийнятої 7
жовтня 1977 р., перейменовано у виконавчий комітет Доманівської районної
Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво політичною, господарською, культурно-освітньою діяльністю на території Доманівського району,
розглядає та затверджує перспективні та поточні плани розвитку району, здійснює контроль за дотриманням фінансової і штатної дисципліни, забезпечує
громадський порядок, дотримання законів і прав громадян.
4. 49 од. зб.
5. 1976–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Доманівського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення, розпорядження та інформації райвиконкому про заходи щодо підвищення стійкості
функціонування народного господарства району у воєнний час, про план основних мобілізаційних заходів райвиконкому, про розвиток засобів зв’язку, стан
злочинності в районі, раціональне використання хлібних ресурсів, дотримання
законодавства про адміністративну відповідальність, про посилення боротьби
з дармоїдством, спекуляцією, приписками, самогоноварінням, наркоманією. Рішення звужених засідань райвиконкому про організацію і проведення: призову
у Збройні Сили СРСР; комплексного районного навчання цивільної оборони;
командирської підготовки з офіцерами запасу; про мобпідготовку техніки народного господарства. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
649.     1. Р-4689
2. Виробниче об’єднання “Зоря”, м. Миколаїв
3. Південний турбінний завод засновано у 1952 р. У 1959 р. перейменований
у підприємство п/с № 53, у 1966 р. – у Південний турбінний завод “Зоря”
з підпорядкуванням Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. На
підставі наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 10 лютого 1976 р. створено виробниче об’єднання “Зоря” з приєднанням до заводу Криворізького турбінного заводу “Схід”. Виготовляє дослідні зразки та
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здійснює серійний випуск судових газових турбін.
4. 233 од. зб.
5. 1950–1975 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази, рішення, розпорядження органів вищого рівня та листування з ними
про затвердження генерального кошторису будівництва Південного турбінного
заводу, про виконання виробничого плану, реконструкцію заводу, затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність, удосконалення оргструктури
невоєнізованих формувань цивільної оборони і підвищення їх готовності. Фінансові плани. Плани випуску газових турбін, організаційно-технічних заходів
щодо розвитку виробництва, з праці і фонду заробітної плати. Баланс виробничих потужностей. Звіти: про основну діяльність; про фінансово-господарську
діяльність; про роботу з кадрами; з капітального будівництва; про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. Ліміти підприємства, техніко-економічні показники роботи. Виробничо-технічні паспорти. Штатні розписи.
8. Російською мовою.
650.     1. Р-4691
2. Миколаївське підприємство “Ера”, м. Миколаїв
3. Миколаївське електромонтажне підприємство № 2 засновано у 1948 р. У 1959 р.
перейменовано у Миколаївське підприємство п/с № 46, у 1966 р. – у Миколаївське підприємство “Ера” з підпорядкуванням Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. Займалось виробництвом радіодеталей, радіомонтажними
роботами.
4. 332 од. зб.
5. 1949–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Накази директора підприємства: про переоцінку матеріальних цінностей мобрезерву; про надання допуску працівникам для виконання робіт; про заходи щодо
мобпідготовки і цивільної оборони підприємства. Основні економічні показники роботи підприємства. Перспективні плани розвитку виробництва, соціальноекономічного розвитку колективу. Виробничі плани. Техпромфінплани. Плани
комплектації електрообладнання. Документи про роботу з кадрами, з наукової
організації праці, з техніки безпеки, про розвиток виробничих потужностей.
Звіти про фінансово-економічну діяльність, капітальне будівництво. Статистичні звіти про виконання плану по валовій і товарній продукції, товарному випуску, з капітального будівництва, охорони праці і техніки безпеки. Листування
з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР про будівництво кораблів,
виконання електромонтажних робіт, забезпечення постачання озброєння, розрахунок виробничих потужностей.
8. Російською мовою.
651.     1. Р-5028
2. Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР по Миколаївській області, м. Миколаїв
3. Розпочав діяльність у січні 1966 р. Здійснював загальний контроль за правильним застосуванням та дотриманням законодавства щодо Російської православної церкви та релігійних культів місцевими радянськими органами, посадовими особами і всіма громадянами на території Миколаївської області.
4. 27 од. зб.
5. 1977–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР та при Раді Міністрів УРСР та листування з ними про діяльність незареєстрованих релігійних об’єднань в області, проведення роз’яснювальної роботи серед населення,
здійснення контролю за додержанням законодавства про релігійні культи, про
заходи щодо посилення боротьби з розкраданням предметів культу, про захо-
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ди у зв’язку з підготовкою і проведенням виборів до Верховної Ради УРСР і
місцевих Рад, про виведення з підпілля сектантських об’єднань, про релігійну
ситуацію в області, про прояви еміграційних настроїв серед п’ятидесятників.
Випуски інформаційних матеріалів Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР. Плани роботи та інформаційні звіти про діяльність релігійних організацій в районах області.
8. Російською мовою.
652.     1. Р-5199
2. Виробниче об’єднання “Миконд”, м. Миколаїв
3. Миколаївський завод металопаперових конденсаторів засновано у березні 1959 р.
У квітні 1962 р. перейменовано у Підприємство п/с 77, у лютому 1966 р. – у
Миколаївський завод конденсаторів, у жовтні 1984 р. – у Виробниче об’єднання
“Миконд” (рос. – “Никонд”) з підпорядкуванням Міністерству електронної промисловості СРСР. Займався виготовленням конденсаторів.
4. 59 од. зб.
5. 1961–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження органів вищого рівня та листування з ними про виробничу діяльність, виконання плану по спецвиробах, преміювання колективів підприємств – переможців у Всесоюзному соціалістичному змаганні. Накази директора заводу про виробничу діяльність, присвоєння заводу умовного найменування. Основні показники роботи заводу. Основні техніко-економічні показники.
Плани: виробництва продукції; підготовки і перепідготовки кадрів; з праці і
фонду заробітної плати. Звіти з основної діяльності, якості продукції, капітального будівництва. Статистичні звіти місцевого комітету, про чисельність і склад
спеціалістів, які мають вищу та середню спеціальну освіту. Кошториси видатків на виробництво. Виробничо-технічний паспорт заводу.
8. Російською мовою.
653.     1. Р-5392
2. Миколаївський трансформаторний завод імені Ленінського комсомолу,
м. Миколаїв
3. Миколаївський завод магнітних підсилювачів, трансформаторів і дроселів засновано у лютому 1959 р. У 1960 р. перейменовано у Миколаївський завод
трансформаторів і дроселів, у 1962 р. – у Підприємство п/с 66, у 1966 р. – у
Миколаївський трансформаторний завод, у червні 1972 р. – у Миколаївський
трансформаторний завод ім. Ленінського комсомолу з підпорядкуванням Міністерству електронної промисловості СРСР. Займався виготовленням та випробуванням виробів електронної промисловості (трансформаторів, дроселів
та ін.).
4. 151 од. зб.
5. 1959–1988 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Постанови, розпорядження органів вищого рівня та листування з ними про
встановлення режиму таємності на заводі, затвердження планів капітальних
вкладень, нарощування потужностей для виробництва силових трансформаторів, якість готової продукції і забезпечення постачання воєнної техніки, реконструкцію заводу, освоєння нових видів продукції, мікрофільмування технічної
документації. Накази директора заводу про усунення недоліків у питаннях
збереження державної таємниці, присвоєння заводу відкритого та умовного
найменувань. Протоколи нарад при директорові заводу щодо забезпечення виконання виробничих програм. Виробничі плани. Плани капітальних робіт, з
праці і заробітної плати. План комплексного економічного і соціального розвитку заводу. Основні показники динаміки заводу. Звіти з основної діяльності,
з капітального будівництва, про кількість випущеної продукції, про виконання
плану виробництва і постачання воєнної техніки, про рекламації по виробам
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електронної техніки. Статистичні звіти про постачання продукції. Економічний
паспорт заводу. Титульні списки капітального будівництва. Документи щодо
протидії іноземним технічним розвідкам (плани, заходи, протоколи засідань).
8. Російською мовою.
654.     1. Р-5691
2. Виконавчий комітет Корабельної районної Ради народних депутатів,
м. Миколаїв
3. Створено у лютому 1974 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від
22 грудня 1973 р. Виконує адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на
території Корабельного району міста Миколаєва.
4. 20 од. зб.
5. 1974–1980 рр.
6. 2007, 2009 рр.
7. Постанови Корабельного райкому КПУ: про стан та заходи щодо удосконалення
цивільної оборони на підприємствах і організаціях району; про стан роботи з
протидії наркоманії та венеричним захворюванням; про план основних заходів
з оперативної та бойової підготовки цивільної оборони району. Розпорядження, рішення звужених засідань райвиконкому щодо планування капітального
ремонту захисних споруд цивільної оборони, проведення щорічної перевірки
таємних і цілком таємних документів спецчастини виконкому, посилення боротьби з наркоманією, створення в районі на воєнний час запасів продовольства. Довідки-аналізи Корабельного райвідділу внутрішніх справ про стан
злочинності в районі та щодо осіб, притягнутих до карної відповідальності.
Інформації про амністію неповнолітніх. Листування з облвиконкомом щодо забезпечення контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи.
8. Російською мовою.
655.     1. Р-5791
2. Колекція науково-технічної документації Одеської філії “Чорноморндіпроект” на розвідувальні роботи морських портів і акваторій Миколаївської
області
3. Колекцію створено у 1987 р. на базі документів Одеської філії науководослідницького інституту “Чорноморндіпроект”. Колекція має практичне значення щодо робіт з реконструкції та перебудови в портах міст Миколаїв і Очаків.
4. 231 од. зб.
5. 1936–1961 рр.
6. 2009 р.
7. Технічні проекти і проектні завдання щодо відновлення й реконструкції Миколаївського і Очаківського портів. Плани дільниць МППО портів. Плани баз
відстою флоту Чорноморського пароплавства. Робочі креслення, графіки проведення розвідувальних робіт у Миколаєві й Очакові. Генеральний план Миколаївського порту.
8. Російською мовою.
656.     1. Р-5799
2. Будівельно-монтажний трест “Миколаївбуд”, м. Миколаїв
3. Комбінат “Миколаївпромбуд” утворено у березні 1972 р. на базі тресту “Миколаївпромбуд”. На підставі наказу Міністерства будівництва УРСР від 9 червня
1987 р. комбінат перетворено у будівельно-монтажний трест “Миколаївбуд”.
Основним завданням тресту є будівництво промислових споруд, житлових будинків та об’єктів культурно-побутової сфери.
4. 66 од. зб.
5. 1972–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Мінпромбуду УРСР щодо виконання заходів з цивільної оборони, будів-
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ництва об’єктів мобілізаційного призначення і цивільної оборони, стану техніки безпеки і охорони праці в будівельних організаціях і на підприємствах.
Накази начальника комбінату про хід будівництва та введення в експлуатацію
об’єктів цивільної оборони, забезпечення режиму таємності робіт, що здійснюються на підприємствах комбінату. Оперативні інформації та листування
з Мінпромбудом СРСР, Миколаївськими обкомом КПУ та облвиконкомом стосовно будівництва об’єктів цивільної оборони, виконання комбінатом плану і
стану будівництва об’єктів оборонних галузей промисловості. Плани підрядних будівельно-монтажних робіт на підприємствах спец галузі і звіти про їх
виконання.
8. Російською мовою.
657.     1. Р-5843
2. Машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР, м. Первомайськ Миколаївської
області
3. Завод “Фрегат” розпочав свою діяльність у березні 1969 р. Підпорядковувався
Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. На підставі наказу міністра
суднобудівної промисловості СРСР від 18 січня 1983 р. № 12 підприємство перейменовано у машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР. Займався випуском
гідрофікованих виробів суднового машинобудування, товарів народного споживання.
4. 242 од. зб.
5. 1968–1991 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР про зміну відкритого найменування заводу, про виконання плану підвищення технічного рівня
виробництва суднобудування. Накази керівника заводу з адміністративногосподарських питань. Виробничі плани. Плани: підвищення кваліфікації працівників заводу; з праці; постачання виробів внутрігалузевої кооперації; з капітального будівництва. Техпромфінплани. Баланси: виробничих потужностей
підприємства; з капітального будівництва. Доповіді про стан цивільної оборони
заводу. Звіти з техніки безпеки, з основної діяльності, про впровадження НОП.
Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
658.     1. Р-5884
2. Миколаївський глиноземний завод, м. Миколаїв
3. Створено у 1977 р. згідно з наказом Міністерства кольорової металургії від 6
червня 1977 р. за № 248. Підпорядковувався Всесоюзному об’єднанню алюмінієвої промисловості “Союзалюміній” Міністерства кольорової металургії
СРСР. Займався виробництвом глинозему із бокситів.
4. 18 од. зб.
5. 1973–1995 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Робочі креслення і проекти причалів і портових споруджень, перевантажувального комплексу цементу в Дніпро-Бузькому морському торговельному порту у
м. Миколаєві.
8. Російською мовою.
659.     1. П-7
2. Миколаївський обласний комітет Комуністичної партії України, м. Миколаїв
3. Зі створенням 22 вересня 1937 р. Миколаївської області було створено організаційне
бюро ЦК КП(б)У по Миколаївській області, яке здійснювало керівництво обласною партійною організацією до травня 1938 р. У травні 1938 р. на І обласній
партійній конференції затверджено склад Миколаївського обласного комітету
Комуністичної партії (більшовиків) України. У жовтні 1952 р. Миколаївський
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обком КП(б)У перейменовано в Миколаївський обласний комітет Комуністичної партії України. У січні 1963 р. створено два обласних комітети: промисловий і сільський. У грудні 1964 р. відновлено попередню структуру обкому КПУ.
Припинив діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30
серпня 1991 р.
4. 22 од. зб.
5. 1966–1983 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро обкому КПУ та райкомів партії. Довідки, інформації щодо підготовки невоєнізованих формувань і навчання населення області з цивільної
оборони, будівництва і реконструкції об’єктів цивільної оборони в області і
місті, перепідготовки військовозобов’язаних із числа радянського і партійного
активу, які перебувають на спецобліку, стану та причин правопорушень серед
неповнолітніх, стандартизації та уніфікації воєнної техніки, виконання плану
випуску та постачання воєнної техніки і капітального будівництва об’єктів оборонного значення, партійно-політичного забезпечення заходів цивільної оборони в області, заходів прискорення науково-технічного прогресу, економії
матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів у промисловості і будівництві.
8. Російською мовою.
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660.     1. Р-1171
2. Науково-виробниче об'єднання кріогенно-кисневого та газорізального машинобудування (НВО “Кисеньмаш”)
3. У перші післявоєнні роки в СРСР було започатковано нову перспективну галузь промисловості – автогенне машинобудування. В рамках її розвитку з 2
вересня 1947 р. на базі колишнього Новоросійського машинного заводу в Одесі
розпочалося створення заводу “Автогенмаш”. Першу продукцію (стаціонарні і
переносні агрегати для газополум’яної обробки металів) завод видав у 1948 р.
Завод знаходився у підпорядкуванні Головного управління кисневої промисловості, з 1956 р. – Головного управління машинобудівної та кисневої промисловості СРСР, з 1957 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості
раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району, з 1966 р. – Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР. З 1 січня 1972 р.
завод та НДІ технології кріогенного машинобудування реорганізовано в НВО
кріогенно-кисневого та газорізального машинобудування “Кисеньмаш”. Нині
має статус ВАТ.
4. 30 справ
5. 1952, 1958–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження по заводу.
8. Російською мовою.
661.     1. Р-1955
2. Одеське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії
“Хліб України”
3. Одеська обласна зернозаготівельна контора Всесоюзного заготівельного
об’єднання утворена в 1932 р., з квітня 1944 рр., зі звільненням Одеси від окупантів – Одеська обласна контора “Південьзерно” Всесоюзного об’єднання
“Південьзерно”, з серпня 1957 р. – Одеське обласне управління хлібопродуктів
Міністерства хлібопродуктів УРСР. З березня 1961 р. перетворено на Одеське
обласне управління виробництва та заготівлі сільськогосподарської продукції
Міністерства заготівлі УРСР, з квітня 1962 р. – Одеське обласне управління
хлібопродуктів Міністерства виробництва та заготівлі сільськогосподарської
продукції УРСР, з квітня 1964 р. – Одеське обласне управління хлібопродуктів
та комбікормової промисловості Державного комітету з хлібопродуктів і комбікормової промисловості. З січня 1969 р. реорганізовано в Одеське обласне
управління хлібопродуктів Міністерства заготівлі УРСР. Ліквідовано 16 вересня 1988 р. та на його базі утворено Одеське виробниче об’єднання елеваторної
та зернопереробної промисловості. З 20 грудня 1990 р. – Одеське виробниче
об’єднання підприємств елеваторної та зернопереробної промисловості. У
1992 р. підпорядковувалось Державному комітету України по хлібопродуктах,
з 22 серпня 1996 р. – Державній акціонерній компанії “Хліб України”. Ліквідовано 1 серпня 1998 р. та на його базі утворено Одеське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії “Хліб України”. Ліквідовано 27 липня
2004 р.
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4. 90 справ
5. 1961–2004 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, вказівки ДАК “Хліб України”, Одеської ОДА з питань діяльності дочірнього підприємства. Накази та розпорядження з основної діяльності управління, дочірнього підприємства. Звіти про рух хлібопродуктів, матеріальні цінності мобрезерву.
8. Російською мовою.
662.     1. Р-1966
2. Одеський морський торговельний порт, м. Одеса
3. Будівництво порту розпочалось у 1794 р. під керівництвом Й. Дерібаса. На початок ХХ ст. порт в основному набув завершеного вигляду і в Російській імперії був другим за вантажообігом після Петербурзького. Тривалий час мав назву Одеський торговельний порт. З 1931 р. підпорядковувався Центральному
управлінню морського флоту Наркомату шляхів сполучення СРСР. Поновив
свою діяльність після звільнення Одеси від німецько-румунської окупації з
квітня 1944 р. в умовах значних руйнувань. Надалі підпорядковувався Міністерству морського флоту СРСР. З 26 лютого 2002 р. отримав назву Державне
підприємство “Одеський морський торговельний порт”. Після 1991 р. підпорядковується Міністерству транспорту та зв’язку України, з грудня 2010 р. –
Міністерству інфраструктури України (Державній адміністрації морського та
річкового транспорту). Є третім за вантажообігом на Чорному морі.
4. 19 справ
5. 1963–1970 рр.
6. 2005 р.
7. Накази начальника порту. Номенклатури справ. Акти про знищення тимчасових
документів.
8. Російською мовою.
663.     1. Р-1990
2. Одеське виробниче об'єднання важкого кранобудування ім. Січневого повстання, м. Одеса
3. Датою заснування підприємства вважається 1863 р., коли в Одесі почали працювати залізничні майстерні. У 1930 р. майстерні були перетворені в кранобудівний завод. Під час війни частина обладнання була вивезена в тил, решта заводу
була вщент зруйнована. Поновив свою діяльність у 1944 р. Підпорядкувався
Наркомату важкого машинобудування СРСР. З 1946 р. – Одеський крановий
завод ім. Січневого повстання, що підпорядкувався Міністерству будівельного
та дорожнього машинобудування СРСР, з 1957 р. – Управлінню машинобудівельної та хімічної промисловості Одеського раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству будівельного, дорожнього та
комунального машинобудування СРСР. У 1963 р. завод нагороджено орденом
Трудового Червоного Прапора. У 1975 р. підприємству було присвоєно скорочену назву – “Завод ім. Січневого повстання”. Підприємство підпорядковувався
Всесоюзному промисловому об’єднанню з виробництва екскаваторів та кранів.
Після розпаду СРСР завод було приватизовано, після 1993 р. його перетворено
в ЗАТ Холдингова компанія “Краян”.
4. 62 справи
5. 1954–1985 рр.
6. 2005 р.
7. Акти на знищення секретних справ тимчасового зберігання. Накази та розпорядження Міністерства будівельного, дорожнього та комунального машинобудування СРСР (Мінбуддормаш). Річний звіт про виконання замовлень Мінбуддормашу. Накази та розпорядження по підприємству. Місячні звіти, документи
про виконання постанов, перспективний план основних заходів 1-го відділу.
8. Російською мовою.
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664.     1. Р-2184
2. Виконавчий комітет Комінтернівської районної Ради депутатів трудящих
3. Виконком Антоно-Кодінцевської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком) в с. Антоно-Кодінцево (з 1933 р. – Комінтерново) Одеської округи Одеської губернії діяв з 1923 р. З 1933 р. – Комінтернівського району Одеської області. З 1939 р. – виконком Комінтернівської
районної Ради депутатів трудящих (райвиконком). З 1944 р. – с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області.
4. 20 справ
5. 1960–1974 рр.
6. 2005 р.
7. Постанови Комінтернівського райкому КПУ та райвиконкому. Звіти та інформації про роботу райвиконкому. Рішення звуженого засідання райвиконкому. Акти
про знищення справ тимчасового зберігання. Накази начальника цивільної оборони району. Інформації, адресовані партійним та радянським органам з питань
релігійного життя, діяльності церкв. Інформації райвідділу внутрішніх справ
райвиконкому про стан злочинності на території Комінтернівського району.
8. Російською мовою.
665.     1. Р-4329
2. Мостобудівельне управління № 3 Міністерства транспортного будівництва
СРСР, м. Одеса
3. У 1945 р. – Мостобудівельне управління Дністро-Бузького басейну “Мостобуд
№ 3”. Підпорядковувався Міністерству транспортного будівництва СРСР та Головмостобуду СРСР. Займалося будівництвом мостів, транспортних розв’язок
тощо на Півдні України.
4. 27 справ
5. 1945–1956 рр.
6. 2005 р.
7. Листування з приводу відновлення мосту через р. Прут. Листування та акти
про знищення секретних справ, номенклатура секретного діловодства, описи
секретних справ, переданих до архіву. Акти про здавання мостів у постійну експлуатацію. Секретні накази начальника Мостобуду № 3. Листування та поточна
звітність про накопичення мобілізаційних запасів мостопотягів.
8. Російською мовою.
666.     1. Р-4486
2. Одеська міжобласна контора “Укрмісцзбут”, м. Одеса
3. Поновила свою діяльність після визволення Одеси у 1944 р. З квітня 1944 р.
по липень 1953 р. – “Укрзбутмісцпром”. З липня 1953 р. по лютий 1955 р. –
“Укрголовзбутмісцпром”. З лютого 1955 р. – “Укрмісцзбут”. Основна функції
організації – реалізація і збут продукції підприємств Міністерства місцевої та
паливної промисловості УРСР. Ліквідовано з 1 січня 1958 р.
4. 1 справа
5. 1957–1958 рр.
6. 2005 р.
7. Затверджені відбірні списки. Дозвіл на знищення документів, акт на спалювання документів.
8. Російською мовою.
667.     1. Р-4813
2. Виконком Жовтневої районної Ради депутатів трудящих, м. Одеса
3. З 1934 р. – виконком Сталінської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів у м. Одесі. У 1939 р. – виконком Сталінської районної Ради депутатів трудящих міста Одеси. З 1961 р. – виконком Жовтневої районної Ради депутатів трудящих міста Одеси.
4. 7 справ
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5. 1963–1967 рр.
6. 2005 р.
7. Інформації Одеського облвиконкому про дотримання законодавства в осередках
релігійних культів по Жовтневому району м. Одеси. Номенклатура справ, акти
на знищення документів.
8. Російською мовою.
668.     1. Р-4815
2. Виконком Ленінської районної Ради депутатів трудящих, м. Одеса
3. З 1920 р. – виконком Пересипської районної Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів міста Одеси. З 1934 р. – виконком Ленінської
районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів міста
Одеси. З 1939 р. – виконком Ленінської районної Ради депутатів трудящих міста Одеси.
4. 5 справ
5. 1965–1973 рр.
6. 2005 р.
7. Акти про знищення справ тимчасового збереження.
8. Російською мовою.
669.     1. Р-4903
2. Одеський обласний відділ народної освіти Одеської області, м. Одеса
3. Одеський обласний відділ народної освіти (облвно) створено у лютому 1932 р.
Підпорядковувався виконкому Одеської обласної Раді робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів та Міністерству освіти УРСР. У 1941 р. призупинив свою діяльність. Поновив діяльність у 1944 р. З 1988 р. – Одеське обласне управління народної освіти. З 1992 р. – Обласне управління освіти при
Одеський обласній державній адміністрації. З 1999 р. підпорядковується Міністерству освіти та науки України, з грудня 2010 р. – Міністерству освіти і
науки, молоді та спорту України. Основна сфера діяльності: організація всієї
навчально-виховної роботи в Одеській області, здійснення загального керівництва та контролю за діяльністю педагогічних училищ (коледжів), загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, дитячих будинків, дитячих садків і ясел, інших позашкільних установ на території області, добір і розстановка
педагогічних кадрів тощо.
4. 157 справ
5. 1944–2005 рр.
6. 2005–2009 рр.
7. Доповідні записки, відомості про збитки, завдані німецько-румунськими окупантами об’єктам народної освіти в області. Накази Міністерства освіти
УРСР. Річний звіт Одеської середньої спецшколи ВПС. Номенклатура справ
секретного діловодства. Акт передавання Одеської спецшколи ВПС Міністерству Військово-Морського флоту СРСР (1951 р.). Доповідна записка та інформації, адресовані Міністерству освіти УРСР, з питань поліпшення науковоатеїстичного виховання учнів в Одеській області. Інформації та листування з
Міністерством освіти УРСР про запобігання нещасних випадків з учнями шкіл.
Циркулярні накази Міністерства освіти УРСР, листування з питань ліквідації
бездоглядності дітей в Одеській області.
8. Російською, українською мовами..
670.     1. Р-4908
2. Одеська обласна контора “ Головбудпостач” , м. Одеса
3. Існувала у 1955–1958 рр. як Одеська міжобласна контора з постачання матеріалів та обладнання для будівництва об’єктів металургійної та хімічної промисловості. Перебувала у підпорядкуванні Головного управління постачання
“Головбудпостач”.
4. 2 справи
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5. 1955–1958 рр.
6. 2005 р.
7. Відбірний список на знищення архівних документів. Накази та директиви про
збереження державної таємниці при знищенні секретної документації та веденні поточного діловодства.
8. Російською мовою.
671.     1. Р-4911
2. Одеська міжобласна контора “Укрмісцпостач” Міністерства місцевої та
паливної промисловості
3. Існувала у 1955–1958 рр. як Одеська міжобласна контора з постачання матеріалів та обладнання для підприємств місцевої та паливної промисловості. Підпорядковувалась Головному управління матеріально-технічного постачання
“Укрмісцпостач”.
4. 2 справи
5. 1955–1958 рр.
6. 2005 р.
7. Відбірний список на документи, виділені в макулатуру. Акти про знищення документів. Накази по Укрмісцпостачу.
8. Російською мовою.
672.     1. Р-4913
2. Одеська міжобласна контора “Укрголовбудпостач” Міністерства міського
та сільського будування УРСР
3. Існувала у 1955–1958 рр. як Одеська міжобласна контора з постачання матеріалів та обладнання для міського та сільського будівництва. Підпорядковувалась
Головному управлінню матеріально-технічного постачання “Укрголовбудпостач”.
4. 1 справа
5. 1958 р.
6. 2005 р.
7. Накази по Одеській конторі “Укрголовбудпостач”. Відбірні списки на документи, відібрані в макулатуру.
8. Російською мовою.
673.     1. Р-4948
2. Одеська група контролерів Міністерства державного контролю УРСР по
сільському господарству
3. У 1953 р. було створено Одеську групу контролерів МДК СРСР по об’єктах, що
перебували у підпорядкуванні Міністерства сільського господарства та заготівель УРСР. Група підпорядковувалась безпосередньо Міністерству державного
контролю СРСР, з 1955 р. – Міністерству державного контролю УРСР та мала
назву Одеська група контролерів МДК УРСР по сільському господарству. Основні функції: проведення перевірок щодо виконання радянськими, сільськогосподарськими та заготівельними органами і організаціями, а також колгоспами,
рішень, постанов, директивних розпоряджень КПРС та Ради Міністрів СРСР
з найголовніших питань ведення сільського господарства та заготівель, виявлення фактів приписок, окозамилювання, недбалого ставлення до виконання
обов’язків і завдань.
4. 4 справи
5. 1953–1958 рр.
6. 2005 р.
7. Накази союзного і республіканського міністерств державного контролю. Матеріали перевірок умов зберігання хліба на продовольчих базах. Доповідні записки та акти перевірок секретного діловодства. Акти на знищення документів
секретного діловодства.
8. Російською мовою.
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674.     1. Р-4949
2. Одеський міжобласний консервний трест
3. Діяв з 1925 р. як Український державний трест консервної промисловості “Укр
консервтрест”. Підпорядковувався Наркомату внутрішньої та зовнішньої торгівлі УРСР. У 1930 р. підпорядковувався Наркомхарчопрому СРСР через його
структурну одиницю – Головконсерв. З 1931 р. – у підпорядкуванні Головного
управління консервної промисловості УРСР. З 1944 р. – Одеський міжобласний
консервний трест. Основні функції: організація виробництва консервів у південних областях України, здійснення загального керівництва підпорядкованими підприємствами: консервними заводами, спеціалізованими радгоспами та
заготівельними базами.
4. 1 справа
5. 1954 р.
6. 2005 р.
7. Накази по тресту про виконання державного плану розвитку промисловості
продовольчих товарів.
8. Російською мовою.
675.     1. Р-4973
2. Одеський завод холодильного машинобудування
3. Засновано у 1932 р. як Одеський насосно-компресорний завод “Червоногвардієць”. Перша продукція – відцентрові насоси та підйомні крани з лебідками.
З 1939 р. – завод аміачних холодильних машин, знаходився у підпорядкуванні
Одеського обласного відділу міської промисловості. Тимчасово припиняв свою
діяльність у період німецько-румунської окупації Одеси у 1941–1944 рр. (у першій половині серпня 1941 р. обладнання заводу вивезено в Саратовську обл.).
Поновив свою діяльність з 21 квітня 1944 р. як Одеський насосно-компресорний
завод ім. Сталіна. Підпорядковувався Наркомату мінометного озброєння СРСР.
У 1946 р. – завод холодильного машинобудування ім. Сталіна (згодом ім’я Сталіна у назві було знято). Підпорядковувався Головному управлінню хімічного
машинобудування та приладобудування СРСР. З 1958 р. – у підпорядкуванні
управління машинобудівної та хімічної промисловості Ради народного господарства Одеського економічно-адміністративного району; з 1963 р. – Чорноморської Ради народного господарства; з 1966 р. – Головного управління
компресорного та холодильного машинобудування Міністерства хімічного
та нафтового машинобудування СРСР. З липня 1972 р. – Науково-виробниче
об’єднання “Одесхолодмаш” у складі заводу та спеціального конструкторськотехнологічного бюро компресійного і холодильного машинобудування у підпорядкуванні Головного управління компресорного та холодильного машинобудування Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР. У
1982 р. підприємство нагороджено орденом “Знак Пошани”. З квітня 2011 р –
ПАТ Одеське виробниче об’єднання “Холодмаш”. Займається розробкою, проектуванням, виготовленням, наладкою та ремонтом холодильного обладнання.
4. 46 справ
5. 1940–1972 рр.
6. 2005 р.
7. Накази по заводу. Річний звіт про роботу спецчастини заводу. Акти на знищення справ. Креслення генерального плану заводу. Спецзамовлення, спецрахунки.
Листування, журнали секретного листування. Планування та звітність про цивільну та спеціальну продукцію.
8. Російською мовою.
676.     1. Р-5034
2. Одеський міжобласний трест швейної промисловості, м. Одеса
3. Розпочав свою діяльність у 1954 р. як Одеський міжобласний трест швейної
промисловості. У 1955 р. до складу тресту увійшли швейні фабрики шести областей: Одеської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Вінницької та
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Дніпропетровської. Підпорядковувався Головному Українському управлінню
швейної промисловості “Укршвейпром”.
4. 1 справа
5. 1955–1958 рр.
6. 2005 р.
7. Внутрішні описи. Акти на знищення справ. Акт приймання секретного діловодства.
8. Російською мовою.
677.     1. Р-5126
2. Одеська міжобласна контора “Укрвторсировина”
3. Відомості про дату утворення відсутні. Після звільнення Півдня України від
окупантів поновила діяльність з 1 травня 1944 р. як Одеська міжобласна контора “Союзутиль” Української республіканської контори “Союзутиль”. З 1 серпня
1949 р. діяла як Одеська міжобласна контора “Головутильсировина” Української республіканської контори “Головутильсировина”, з 1 серпня 1952 р. – як
Одеська міжобласна контора “Головвторсировина” Української республіканської контори “Головвторсировина”, з 1 грудня 1957 р. – як Одеська міжобласна
контора “Укрвторсировина” Управління із заготівлі, переробки та постачання
вторинною сировиною народного господарства “Укрвторсировина”. Контору
ліквідовано 31 грудня 1958 р.
4. 1 справа
5. 1958 р.
6. 2006 р.
7. Відбірні списки та акти на знищення секретних справ.
8. Російською мовою.
678.     1. Р-5210
2. Лінійний суд Одеської залізниці, м. Одеса
3. Створено у 1930 р. як Лінійний суд Південно-Західної залізниці. У 1936 р. – Лінійний суд Одеської залізниці. Підпорядковувався Наркомату юстиції СРСР. З
1941 р., із запровадженням військового стану, мав назву Військовий трибунал
Одеської залізниці. З 1946 р. підпорядковувався Міністерству юстиції СРСР.
Розглядав справи, пов’язані зі вчиненими злочинами на об’єктах ПівденноЗахідної (Одеської) залізниці.
4. 21 справа
5. 1945–1953 рр.
6. 2005 р.
7. Матеріали та копії подань керівництву залізниці у кримінальних справах. Статистичні звіти по карних справах, що розглядалися Лінійним судом. Копії вироків у справах. Копії рішень колегії Верховного Суду СРСР. Протоколи оперативних нарад.
8. Російською мовою.
679.     1. Р-5249
2. Лінійний суд Чорноморського басейну та Дунайського пароплавства,
м. Одеса
3. Створено у 1934 р. як Лінійний суд Чорноморського басейну. У 1941 р., із запровадженням військового стану – Військовий трибунал Азово-Чорноморського
басейну. З 1943 р. – Військовий трибунал Чорноморського басейну. У 1941–
1944 рр. у зв’язку з нацистською окупацією Азовського моря та північного
узбережжя Чорного моря суд функціонував у містах Батумі та Новоросійську. З
1948 р. – Лінійний суд Чорноморського басейну та Дунайського пароплавства.
Розглядав справи, пов’язані зі вчиненими злочинами на об’єктах (на плавзасобах, у портах) Азово-Чорноморського басейну та Дунайського пароплавства.
4. 12 справ
5. 1943–1953 рр.
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6. 2005р.
7. Статистичні звіти та доповіді про роботу Військового трибуналу про хід судової
практики у кримінальних справах. Матеріали, адресовані керівництву пароплавств у кримінальних справах.
8. Російською мовою.
680.     1. Р-5271
2. Одеське обласне управління промисловості товарів широкого споживання,
м. Одеса
3. Створено у 1954 р. Підпорядковувалося виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих. Займалося організацією промислових виробництв на території області, здійснювало загальне керівництво підпорядкованими об’єктами.
4. 2 справи
5. 1951–1955 рр.
6. 2005 р.
7. Внутрішні описи та акти на знищення документів.
8. Російською мовою.
681.     1. Р-5548
2. Одеське обласне управління сільського господарства Одеської області
3. Одеський обласний земельний відділ утворено в лютому 1932 р. Підпорядковувався виконкому Одеської обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, водночас перебував у віданні Наркомату землеробства
УРСР. Під час окупації у 1941–1944 рр. відділ, як і облвиконком, переривав
свою діяльність. З 1947 р. – Одеське обласне управління сільського господарства у підпорядкуванні виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих.
У 1953 р. – Одеське обласне управління сільського господарства та заготівель. З
1954 р. – Одеське обласне управління сільського господарства. Здійснювало загальне керівництво сільськогосподарським виробництвом у колгоспах та іншими підпорядкованими організаціями на Одещині, контролювало їх діяльність.
4. 41 справа
5. 1945–1971 рр.
6. 2005 р.
7. Накази Міністерства сільського господарства УРСР, обласного управління сілького господарства. Акти про знищення документів, матеріалів Одеського обласного управління сільського господарства.
8. Російською мовою.
682.     1. Р-5726
2. Виконавчий комітет Котовської районної Ради депутатів трудящих, м. Котовськ Одеської області
3. Виконавчий комітет Бірзульскої районної ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів Одеської губернії утворено 7 березня 1923 р. З
12 жовтня 1924 р. – у складі Автономної Молдавської РСР. У 1928–1929 рр. смт
Бірзула було столицею Молдавської АРСР, у травні 1935 р. перейменоване у Котовськ, 10 червня 1938 р. Котовську присвоєно статус міста. З серпня 1940 р.,
у зв’язку з переходом Котовського району у склад Одеської області – виконавчий комітет Котовської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Одеської області, з 6 серпня 1941 р. – виконавчий комітет
Котовської районної Ради депутатів трудящих.
4. 19 справ
5. 1962–1970 рр.
6. 2006 р.
7. Документи (звіти, довідки) про діяльність осередків релігійних культів. Листування у справах Російської православної церкви та інших культів. Номенклатури справ. Акт про знищення справ тимчасового зберігання, у т. ч. Чернявського
та Красноокнянського райвиконкомів, Котовського хлібозаводу.
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8. Російською мовою.
683.     1. Р-5866
2. Рада народного господарства Одеського адміністративно-економічного району (раднаргосп), м. Одеса
3. Раднаргосп було утворено 5 червня 1957 р. як місцевий орган державного управління з метою оптимізації керівництва і управління економічною сферою (промисловістю і будівництвом) в регіоні. Ліквідовано 29 грудня 1962 р. у зв’язку
з реорганізацією системи управління промисловістю і виключенням з раднаргоспів сфери будівництва.
4. 107 справ
5. 1944–1962 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР. Постанови та розпорядження раднаргоспу. Інвентаризаційні журнали технічної документації. Номенклатури справ. Акти на
знищення справ тимчасового зберігання. Накази начальника Одеського округового військово-будівельного управління (1944–1961). Звіти про виробничногосподарську діяльність (1941–1961).
8. Російською мовою.
684.     1. Р-5881
2. Головне фінансове управління Одеської обласної державної адміністрації,
м. Одеса
3. Одеський обласний фінансовий відділ (облфін) виконавчого комітету Одеської
обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів утворено в 1932 р. З 24 грудня 1939 р. – облфін виконкому Одеської обласної Ради трудящих. Відділ припиняв діяльність з жовтня 1941 р. по квітень 1944 р. Реорганізовано у фінансове управління облвиконкому 18 березня 1985 р. Ліквідовано 15
червня 1992 р., на його базі утворено Управління з фінансової та бюджетної політики Одеської обласної державної адміністрації, з 15 вересня 1992 р. – фінансове управління облдержадміністрації. Ліквідовано 15 липня 1994 р., на його
базі утворено фінансове управління виконавчого комітету Одеської обласної
ради. Ліквідовано 27 серпня 1995 р., на його базі утворено фінансове управління Одеської обласної державної адміністрації. Реорганізовано 8 травня 2000 р.
в Головне фінансове управління ОДА.
4. 78 справ
5. 1944–1971 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення Міністерства фінансів СРСР, Одеського облвиконкому і Одеського обкому КПУ. Річні плани фінансування, кошториси витрат грошових коштів. Листування з питань повернення грошових коштів реабілітованим громадянам за
конфісковане у них майно. Номенклатури справ. Акти про знищення справ.
8. Російською мовою.
685.     1. Р-6240
2. Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса
3. Одеський обласний відділ соціального забезпечення (облсоцзабез) виконавчого
комітету Одеської обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів розпочав діяльність у 1932 р. З 24 грудня 1939 р. – облсоцзабез виконкому Одеської обласної Ради трудящих. Відділ припиняв діяльність з жовтня
1941 р. по квітень 1944 р. Ліквідовано 1 червня 1992 р., на його базі утворено
управління соціального забезпечення Одеської обласної державної адміністрації. Ліквідовано 8 липня 1994 р., на його базі утворено управління соціального
захисту населення виконавчого комітету Одеської обласної Ради. Ліквідовано
27 серпня 1995 р., на його базі утворено управління соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації. Реорганізовано 18 вересня
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2000 р. в Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської
ОДА. Ліквідовано 21 червня 2005 р.
4. 2 справи
5. 1957, 1960 рр.
6. 2006 р.
7. Постанова бюро Сталінського (м. Одеса) райкому КПУ про виконання постанови ЦК КПУ “Про недоліки в роботі органів соцзабезпечення по призначенню пенсій”. Списки репатріантів та реемігрантів, що прибули з-за кордону до
м. Одеси та Одеської області.
8. Російською мовою.
686.     1. Р-6263
2. Рада народного господарства Чорноморського економічного району (раднаргосп), м. Одеса
3. Раднаргосп утворено 29 грудня 1962 р. з метою оптимізації стуктури і управління галузями промисловості у межах Кримської, Миколаївської, Одеської та
Херсонської областей. Ліквідовано 15 січня 1965 р. у зв’язку з реорганізацією
сфери управління промисловістю.
4. 238 справ
5. 1962–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Накази з питань управління промисловістю. Книги обліку секретних видань, печаток та штампів. Номенклатури справ. Акти знищення секретних документів.
8. Російською мовою.
687.     1. Р-6269
2. Управління Міністерства юстиції УРСР в Одеської області, м. Одеса
3. Управління Народного комісаріату юстиції УРСР в Одеській області утворено
в 1932 р. Реорганізовано у березні 1946 р. як Управління Міністерства юстиції
УРСР в Одеській області. Ліквідовано у вересні 1956 р. у зв’язку з реформуванням місцевих органів юстиції, зокрема, розширенням прав обласних судів.
4. 82 справи
5. 1941–1956 рр.
6. 2006 р.
7. Аналітичні матеріали, узагальнення судової практики у карних справах, що перебували у провадженні народних судів Одеської області. Доповідь, звіти про
роботу судових органів та органів управління юстиції. Статистичні звіти по
карних справах.
8. Російською мовою.
688.     1. Р-6270
2. Одеській лінійно-транспортний суд Міністерства юстиції СРСР
3. Одеський лінійно-транспортний суд було утворено у жовтні 1953 р. шляхом
об'єднання лінійних судів Одеської залізниці, Чорноморського басейну та Дунайського пароплавства (див. Р-5210, Р-5249). Ліквідовано у лютому 1957 р.
Функції лінійно-транспортного суду перешли до Одеського обласного суду.
4. 8 справ
5. 1954–1957 рр.
6. 2006 р.
7. Матеріали узагальнень і копії подань керівництву залізниці по карних справах.
Статистичні звіти і матеріали судової практики по карних справах.
8. Російською мовою.
689.     1. Р-6272
2. Управління з праці та соціальних питань Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса
3. Відділ організованого набору робітників виконавчого комітету Одеської облас-
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ної Ради депутатів трудящих було створено 18 травня 1954 р. З серпня 1955 р.
отримав назву відділу організованого набору робітників та переселення. З травня 1967 р. реорганізовано у відділ з використання трудових ресурсів, з листопада 1976 р. – у відділ з праці, з 17 листопада 1988 р. – в Управління з праці та
соціальних питань. Ліквідовано 1 червня 1992 р. і на його базі створено Управління з праці та соціальних питань Одеської обласної державної адміністрації.
4. 22 справи
5. 1955–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови Ради Міністрів УРСР про працевлаштування радянських громадян,
що повернулися з-за кордону. Постанови Одеського обкому КПУ, Одеського
облвиконкому з питань поліпшення роботи серед репатріантів. Накази, вказівки Головного управління організованого набору робітників та переселення
про створення і облаштування пунктів приймання репатріантів та реемігрантів.
Списки репатріантів та реемігрантів, розміщених в м. Одесі та Одеській області. Журнали обліку: репатріантів та реемігрантів, які пройшли через Одеський
морський торговельний порт; осіб, що прибули на проживання до Одеської області; витрат з приймання та відправлення репатріантів та реемігрантів. Звіти
про витрати з приймання та відправлення репатріантів та реемігрантів. Звіти
про рух, працевлаштування та забезпечення житлом репатріантів, що прибули
на проживання до Одеської області.
8. Російською мовою.
690.     1. Р-6290
2. Одеський завод будівельно-обробних машин
3. Історія підприємства започаткована у 1924 р., коли на території, яку нині займає завод, було розміщено майстерню з ремонту обладнання міського водогону і каналізації. У 1930 р. підприємство мало назву завод № 10 Всесоюзного об’єднання “Союзпродмашина”, на якому випускалося обладнання для
консервної промисловості. У 1935 р. здійснено перепрофілювання заводу і
він перейшов на виготовлення ливарних конвеєрів для крупних підприємств
важкої промисловості, цистерн для МТС тощо. З 1939 р. завод став випускати
стрічкові транспортери, вантажопідйомні блоки і став називатися “Транспортер”. Під час війни завод було зруйновано, за два роки відбудовано. У березні
1946 р. підприємству присвоєно назву “Одеський завод будівельно-обробних
машин”. Підпорядковувався Головному будівельному управлінню механізації
“Головбудмеханізація”, з липня 1957 р. – Управлінню машинобудівельної та
хімічної промисловості раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району, з 29 грудня 1962 р. – Управлінню машинобудування раднаргоспу
Чорноморського економічного району, з грудня 1965 р. – Міністерству будівельного, шляхового та комунального машинобудування СРСР. З 1997 р. – ВАТ
“Одеський завод будівельно-обробних машин”. Є найкрупнішим виробником
малої будівельної техніки на території СНД – машин для виконання робіт на
дерев’яних та бетонних підлогах, машин для проходки свердловин під землею
та забивання труб, пневмо- та електровібраторів, а також різної продукції з
пластмаси, алюмінію, чавуну.
4. 9 справ
5. 1960–1963, 1965–1968 рр.
6. 2006 р.
7. Відбірні списки та акти на знищення справ тимчасового зберігання.
8. Російською мовою.
691.     1. Р-6506
2. Одеський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР, м. Одеса
3. Розпочав діяльність у 1920 р. Основні функції – допомога державі у наданні медичної та гуманітарної допомоги під час військових конфліктів
і в мирний час, участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф
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та надзвичайних ситуацій, забезпечення медико-соціальної допомоги найменш захищеним верствам населення. Нині – Одеська обласна організація
Товариства Червоного Хреста України.
4. 31 справа
5. 1952–1977 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови президії Одеського обкому Товариства Червоного Хреста УРСР.
Списки політемігрантів, що мешкали на Одещині та перебували на обліку в обкомі Товариства Червоного Хреста УРСР. Відомості про хворих спецшпиталю.
Кошториси витрат на надання медико-санітарної допомоги політемігрантам.
Звіти, довідки про роботу з політемігрантами. Листування з виконкомом Союзу
товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця про розміщення громадян
Алжиру, які перебували на лікуванні в Одесі. Номенклатури секретних справ.
Відбірний список та акт про відбір та знищення секретних справ Одеського обкому Товариства Червоного Хреста УРСР.
8. Російською мовою.
692.     1. Р-6507
2. Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ) , м. Одеса
3. Одеське вище мореплавне училище (ОВМУ) було утворено 5 березня 1944 р.
з метою підготовки висококваліфікованих кадрів мореплавців. Підпорядковувалось Управлінню навчальними закладами Народного комісаріату Морського
Флоту СРСР, з березня 1946 р. – Управлінню навчальними закладами Міністерства Морського Флоту СРСР. Реорганізовано 29 травня 1958 р. в Одеське вище
інженерне морське училище (ОВІМУ). 26 квітня 1991 р ОВІМУ перейменовано в Одеську державну морську академію (ОДМА). 21 вересня 2002 р. ОДМА
присвоєно статус національної і відтепер вона має назву Одеська національна
морська академія (ОНМА).
4. 63 справи
5. 1945–1970 рр.
6. 2006 р.
7. Накази по училищу. Протоколи засідань військово-морської кафедри. Річні
звіти про роботу військово-морської кафедри. Звіти екзаменаційної комісії з
військово-морської підготовки. Номенклатура справ. Акти на знищення справ
Першого відділу.
8. Російською мовою.
693.     1. Р-6550
2. Одеський завод фрезерних верстатів ім. С.М. Кірова, м. Одеса
3. Завод створено у 1940 р. на базі ремісничого училища. Під час війни кадри
і устаткування заводу були евакуйовані у м. Стерлітамак. Поновив діяльність
у 1944 р. Завод спеціалізувався на випуску координатно-розточних верстатів,
широкоуніверсальних інструментальних фрезерних верстатів, а також спеціальних верстатів. Підпорядковувався Головному управлінню верстатобудування
“Головверстатпром” СРСР; з 15 липня 1957 р. – Управлінню машинобудування
та хімічної промисловості раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району; з 1962 р. – раднаргоспу Чорноморського економічного району; з
1966 р. – Головному управлінню точного верстатобудування СРСР. Нині – ВАТ
“Одеський завод фрезерних верстатів”.
4. 30 справ
5. 1946–1977 рр.
6. 2006 р.
7. Накази “Головверстатпрому”, Чорноморського раднаргоспу, Міністерства верстатобудівельної та інструментальної промисловості СРСР з питань основної
діяльності заводу, у т. ч. участі заводу в закордонних ярмарках, поставок заводом обладнання за кордон. Накази директора заводу. Акт на знищені та вивезені
німецько-фашистськими окупантами товарно-матеріальні цінності заводу. Зві-
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ти про використання особливих поставок, надходження трофейного народногосподарчого майна. Відомості про наявність та рух обладнання. Листування
з “Головверстатопромом” та Міністерством верстатобудівельної та інструментальної промисловості СРСР з питань поставок заводом обладнання за кордон.
Матеріали з винахідницької роботи. Номенклатури справ. Відбірні списки на
знищені справи.
8. Російською мовою.
694.     1. Р-6570
2. Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса
3. Педагогічний інститут, статут якого затверджено 2 травня 1817 р. імператором
Олександром І, було започатковано в Одесі при Рішельєвському ліцеї. Підпорядковувався Департаменту народної освіти. Надалі назву найстарішого педагогічного ВНЗ на Півдні України було декілька разів змінено: Український
учительський інститут, Одеський педагогічний інститут, з 1933 р. – Одеський
державний педагогічний інститут, створений на базі факультету соціального
виховання Одеського інституту народної освіти. В роки окупації Одеси (1941–
1944) інститут продовжував свою діяльність в евакуації у містах Майкоп та
Байрам-Алі. За заслуги в підготовці педагогічних кадрів постановою Уряду
України у 1945 р. інституту було присвоєно ім’я К.Д. Ушинського. Підпорядковувався Міністерству освіти УРСР. З 29 вересня 1994 р. за постановою Кабінету
Міністрів України – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.
4. 20 справ
5. 1942–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, розпорядження, циркулярні директиви та вказівки Міністерства вищої
освіти СРСР, Міністерства вищої освіти УРСР, Міністерства освіти УРСР з
питань бронювання студентів в районних військових комісаріатах, педагогічного складу. Доповіді про військово-фізичну підготовку студентів. Інформаційне
повідомлення про виявлення космополітів та буржуазних націоналістів (1949).
Листування з Міністерством вищої освіти УРСР про педагогічний склад інституту у зв’язку з переведенням викладання на українську мову. Акт списання
знищених в період війни товарно-матеріальних цінностей інституту. Відомості
про студентів-іноземців. Інструкція про організацію цивільної оборони.
8. Російською, українською мовами.
695.     1. Р-6702
2. Управління торгівлі виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів трудящих, м. Одеса
3. Управління торгівлі виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів трудящих утворено 5 липня 1955 р. Займалося питаннями організації торгівлі на
території Одеської області, добором кадрів для підпорядкованих закладів тощо.
Ліквідовано 23 березня 1992 р.
4. 16 справ
5. 1975–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації, довідки про виконання рішень і постанов Одеського обкому КПУ.
Інформації, адресовані Міністерству торгівлі УРСР про товарообіг, з основної
діяльності управління. Накази начальника управління. Акти про знищення
справ тимчасового зберігання.
8. Російською мовою.
696.     1. Р-6704
2. Головне територіальне управління будівництва в Чорноморському економічному районі “Головчорномобуд”
3. Головне територіальне управління будівництва в Чорноморському економічному
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районі “Головчорноморбуд” було створено 23 лютого 1963 р. з метою вдосконалення керівництва капітальним будівництвом в Чорноморському економічному
районі. Підпорядковувалося Міністерству будівництва УРСР. У віданні “Головчорноморбуду” перебували будівельні трести Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кримської областей. “Головчорноморбуд” ліквідовано 15 березня
1967 р.
4. 44 справи
5. 1963–1967 рр.
6. 2006 р.
7. Накази та розпорядження по “Головчорноморбуду”. Копії постанов та розпоряджень Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР, Міністерства будівництва УРСР. Плани будівельно-монтажних робіт. Титульні списки будівельних
об’єктів. Річні звіти про будівництво об’єктів. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
697.     1. Р-6712
2. Управління культури Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса
3. Управління культури виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів
трудящих утворено 10 червня 1953 р. з метою оптимізації загального керівництва установами і закладами культури та мистецтв на території Одеської області. Ліквідовано 15 квітня 1992 р., на його базі створено Управління культури
Одеської обласної державної адміністрації.
4. 10 справ
5. 1972–1979 рр.
6. 2006 р.
7. Інформації, адресовані Одеському обкому КПУ та Одеському облвиконкому про
хід виконання постанов партійних та радянських органів. Листування з Міністерством культури УРСР про забезпечення обліку та зберігання музейних цінностей у м. Одесі та в Одеській області.
8. Російською мовою.
698.     1. Р-6724
2. Головне управління економіки Одеської обласної державної адміністрації,
м. Одеса
3. Одеська обласна планова комісія утворена в 1932 р. і перебувала у підпорядкуванні виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів робочих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1939 р. – виконавчого комітету
Одеської обласної Ради депутатів трудящих. Комісію ліквідовано 28 жовтня
1988 р., на його базі утворено Головне планово-економічне управління, з 28
травня 1991 р. – Головне планово-економічне управління з економіки та ринкових відносин. Ліквідовано 17 квітня 1992 р., на його базі утворено Головне
управління економіки та ринку Одеської обласної державної адміністрації. Ліквідовано 12 вересня 1994 р., на його базі утворено Головне управління економіки Одеської обласної Ради депутатів. Ліквідовано 31 жовтня 1995 р., на
його базі утворено Головне управління економіки Одеської обласної державної
адміністрації.
4. 85 справ
5. 1944–1965 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення, постанови, розпорядження Одеського облвиконкому (копії). Проекти
планів урожайності, товарообігу, розвитку державної і кооперативної торгівлі.
Основні показники розвитку народного господарства Одеської області. Баланс
трудових ресурсів по області. Матеріали про зміни виробничих напрямів ведення сільського господарства (рослинництво) колгоспів Одеської області. Паспорт
Одеської області. Довідник по родовищах будівельних матеріалів Одеської області. Генеральна схема розвитку електрифікації в сільській місцевості Одещини. Інформації про роботу Одеського електрокомбінату, хід будівництва ТЕЦ.
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Баланси розподілу електроенергії. Листування в Держпланом УРСР, Одеським
облвиконкомом та Одеським обкомом КПУ, Одесаенерго з питань планування
сфери енергетики, реконструкції м. Вилкове. Директивні вказівки облвиконкому
і Держплану УРСР про збереженість держтаємниці. Накази начальника МППО
Одеської області про проведення навчально-штабних навчань. Плани розподілу
хімікатів, вибухових речовин і кольорових металів. Документи про виконання
завдань по створенню та збереженню мобілізаційних потужностей на підвідомчих підприємствах, про скорочення норм витрат хромовмістких речовин, про
експорт-імпорт обладнання. Титульні списки об’єктів МППО. Листування в
Держпланом УРСР, Одеським облвиконкомом, управліннями та відділами облвиконкому з питань створення і збереження на підвідомчих підприємствах потужностей і спецмобрезервів для виробництва військової продукції, сировини
та матеріалів. Відбірні списки та акти на знищені секретні матеріали.
8. Російською мовою.
699.     1. Р-6752
2. Науково-виробниче об'єднання з виноградарства та розсадництва, м. Одеса
3. Засновано у 1931 р. на базі Центральної науково-дослідної виноробської станції,
яку створив у 1905 р. в Одесі професор В.Є. Таїров (1859–1938), як Український
науково-дослідний інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова. Підпорядковувався Головному управлінню виноробної промисловості Наркомзему
УРСР; з 1946 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР; з 1947 р. – Міністерству смакової промисловості УРСР; з 1949 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР; з 1953 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів
УРСР; з 1956 р. – Міністерству сільського господарства УРСР; з 1960 р. – Українській академії сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР. З 1977 р. – Науково-виробниче об’єднання з виноградарства та виноробства Головплодвинпрому УРСР, з 1986 р. – Науково-виробниче об’єднання
з виноградарства та розсадництва. Українського республіканського об'єднання
з розсадництва. Згідно з Указом Президента України від 21 листопада 2003 р.
№ 1329/2003 – Національний науковий центр “Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова” Української академії аграрних наук (базується в
м. Таїрове Овідіопольського району Одеської області).
4. 8 справ
5. 1956–1968 рр.
6. 2007 р.
7. Плани робіт та заявки на отримання радіоактивних ізотопів для досліджень.
Листування з питань організації обслуговування іноземних делегацій. Списки
спеціалістів сільського господарства, яких необхідно направити у слаборозвинені країни світу у якості експертів.
8. Російською мовою.
700.     1. Р-6759
2. Відкрите акціонерне товариство “Медлабортехніка”, м. Одеса
3. Підприємство з виготовлення медичної техніки поновило свою діяльність в
Одесі після звільнення міста від окупантів у 1944 р. Підпорядковувалося Головному управлінню медично-інструментальної промисловості Міністерства
здоров’я охорони СРСР. У 1945 р. підприємство мало назву Одеський завод
№ 6 медичного обладнання. З 1947 р. – Одеський завод медичного обладнання
Головного управління медичного обладнання СРСР. З 1958 р. завод підпорядковувався Управлінню машинобудівної та хімічної промисловості раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району, з 1963 р. – Управлінню
машинобудівної та хімічної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного району, з 1966 р. – Головному управлінню медичної промисловості
СРСР. З 1973 р. – Одеський експериментальний завод лабораторної медичної
техніки. З 1978 р. – виробниче об’єднання “Медлабортехніка” Міністерства
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приладобудування СРСР. З 1993 р. – ВАТ “Медлабортехніка”. Перебувало у підпорядкуванні Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України. Сфера діяльності – виробництво медичного, хірургічного, ортопедичного обладнання, медичної діагностичної та терапевтичної
апаратури тощо.
4. 8 справ
5. 1949, 1955, 1957–1972 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження по заводу. Виробничо-технічний паспорт заводу.
8. Російською мовою.
701.     1. Р-6769
2. Одеський обком добровільного товариства сприянню армії, м. Одеса
3. Одеський обласний комітет Добровільного товариства сприянню армії
(ДТСАРМ) діяв у 1948–1951 рр. Надалі, з утворенням ДТСААФ, об’єднанням
в ньому трьох оборонно-масових товариств, обком ДТСАРМ припинив своє існування.
4. 6 справ
5. 1948–1951 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, звіти та постанови Одеського обкому ДТСАРМ.
8. Російською мовою.
702.     1. Р-6771
2. Одеський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії,
авіації та флоту, м. Одеса
3. Обласний комітет попередника ДТСААФ (ТСОАВІАХІМу) поновив свою діяльність після визволення регіону Червоною Армією у 1944 р. З 1951 р., після
чергової реорганізації оборонно-масових товариств діяв як Одеський обласний комітет ДТСААФ. Після проголошення незалежності України – обласний
комітет Товариства сприяння обороні Україні (ТСОУ). Основні функції: організація підготовки молоді до служби у лавах Збройних Сил, розвиток військовоприкладних видів спорту, пропаганда серед населення військових знань, виховання патріотизму, сприяння проведенню цивільної оборони та ін.
4. 91 справа
5. 1952–1979 рр.
6. 2007 р.
7. Протоколи та рішення оргкомітету, накази, постанови та звіти про роботу обкому ДТСААФ та його низових організацій. Контрольні завдання, плани та звіти
про підготовку обов’язкового контингенту спеціалістів.
8. Російською мовою.
703.     1. Р-7006
2. Відкрите акціонерне товариство з будівництва морських та річкових гідроспоруд “Чорноморгідробуд”, м. Одеса
3. Організацію утворено у 1944 р. під назвою Одеське відновлювальне управління
центрального берегового будівництва. З 1945 р. – будівельний трест № 1. Підпорядковувалось Головморбуду Наркомфлоту СРСР. З 1954 р. – у віданні Міністерства транспортного будівництва СРСР. У 1955 р. мав назву Чорноморський
будівельно-монтажний трест “Чорноморгідробуд”. З 1957 р. підпорядковувався
Головному управлінню з будівництва морських та річкових споруд. З 1966 р. –
ордена Леніна трест “Чорноморгідробуд” Міністерства транспортного будівництва СРСР. З 1994 р. – ВАТ з будівництва морських та річкових гідроспоруд
“Чорноморгідробуд” корпорації “Укртрансбуд”. Основні функції: будівництво,
реконструкція, технічне переобладнання морських і річкових портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та ін.; спорудження берегозахисних об’єктів
і виконання протизсувних заходів; прокладка глибоководних випусків і водо-
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забірів; житлове, цивільне й комунальне будівництво та ін.
4. 11 справ
5. 1957, 1960, 1963, 1969–1970, 1972 рр.
6. 2007 р.
7. Номенклатура справ, акти на знищення документів.
8. Російською мовою.
704.     1. Р-7141
2. Державне підприємство “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Одесастандартметрологія”) , м. Одеса
3. З 1882 р. в Одесі діяла камера повірки й клеймування мір і ваг. У 1921 р., після
прийняття декрету Ради народних комісарів від 14 вересня 1918 р. “Про введення міжнародної метрологічної десяткової системи мір і ваг”, Одеська повірочна
камера була перейменована у Палату мір і ваг. Після закінчення воєнних дій і
розрухи поновила свою роботу метрологічна служба в Одесі, яка до 1925 р. називалась “Перевірочною палатою мір і ваг”. У 1930 р. в черговий раз змінилася
назва – бюро стандартизації Одеської області й Автономної Молдавської РСР.
У 1932 р., після чергової реорганізації територіального адміністративного поділу України, палату перейменовано в обласне бюро стандартизації й метрології.
У 1934–1936 рр. метрологічну службу було підпорядковано Всесоюзному комітету стандартизації і вона називалась обласним управлінням мір і ваг зазначеного комітету. З 1937 р. по 1941 р. – обласний відділ мір і ваг, який був одним
з найбільших в Україні. У 1941 р. частину співробітників було евакуйовано у
м. Чкаловськ. Поновило свою діяльність у 1944 р. та мало назву Управління
уповноваженого у справах мір та вимірювальних приладів виконкому Одеської
обласної ради депутатів трудящих. Підконтрольними Одесі були Ізмаїльське,
Миколаївське, Херсонське, Кіровоградське й Молдавське управління. За постановою Ради Міністрів СРСР з 1955 р. – Одеська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки Управління уповноваженого Комітету стандартів,
мір та вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР. Відповідно до наказу
зазначеного Комітету № 160 від 10 червня 1966 р. перейменовано в Одеську
міжобласну лабораторію Держнагляду за стандартами й вимірювальною технікою. З 1979 р. – Одеський центр стандартизації та метрології Державного
комітету СРСР зі стандартів. На підставі наказу Держспоживстандарту України
від 22 грудня 2003 р. № 239 – Державне підприємство “Одеський регіональний
центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Одесастандартметрологія”). Підпорядковується Державному комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики, з 2010 р. – Державній інспекції України з
питань захисту прав споживачів. Основні функції: виконання робіт із забезпечення єдності вимірів і оцінки відповідності вимогам стандартів, впровадження та дотримання стандартів тощо.
4. 63 справи
5. 1964–1966, 1968, 1970–1988 рр.
6. 2007 р.
7. Накази Комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів. Накази по міжобласної лабораторії державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою. Акти перевірок підприємств. Виписки з плану державної стандартизації
СРСР. Пропозиції до проекту плану державного нагляду за впровадженням та
дотриманням стандартів і технічних умов на вироби загальної техніки. Плани робіт відділів. Накази Комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів
при Раді Міністрів СРСР та інших органів вищого рівня з питань, що мають
відношення до діяльності Південного центру стандартизації та метеорології та
інформація про їх виконання. Звіти про стан режиму секретності. Звіт про обласну нараду та про реалізацію постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР у
м. Одесі. Річні звіти.
8. Російською мовою.
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705.     1. Р-7193
2. Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
3. Одеський інститут інженерів цивільного та комунального будівництва засновано у 1930 р. Підпорядковувався Наркомату комунального господарства УРСР.
З 1944 р. – Одеський інженерно-будівельний інститут Наркомату вищої освіти
СРСР. У 1951 р. – Одеський гідротехнічний інститут Міністерства вищої освіти
СРСР. З 1957 р. – Одеський інженерно-будівельний інститут Міністерства вищої та середньої освіти УРСР. У 1994 р. комісія Міністерства освіти і науки
України затвердила новий статус ВНЗ – Академія. Основна функція: підготовка
інженерних спеціалістів у галузі архітектури та містобудування.
4. 20 справ
5. 1948, 1950, 1952, 1953, 1961, 1963–1964,1967–1971 рр.
6. 2007 р.
7. Накази по інституту. Перспективні матеріали по науковим роботам. Звіти про
виконання плану науково-дослідних робіт. Штатний розпис.
8. Російською мовою.
706.     1. Р-7216
2. Управління військово-будівельних робіт № 175, м. Первомайськ, м. Одеса
3. Існувало у 1944 р.
4. 2 справи
5. 1944 р.
6. 2007 р.
7. Річний звіт. Титульні списки.
8. Російською мовою.
707.     1. Р-7217
2. Управління військово-будівельних робіт № 164 Одеського округового військового управління, м. Одеса
3. Існувало з 1942 р. під назвою Управління військово-будівельних робіт № 164
Військово-будівельного управління по Південному фронту (Діюча армія). У
1944 р. – Управління військово-будівельних робіт № 164 Одеського округового військового управління “Головвійськморбуду”. Підпорядковувалось РНК
СРСР.
4. 11 справ
5. 1942–1947 рр.
6. 2007 р.
7. Річний звіт. Титульні списки.
8. Російською мовою.
708.     1. Р-7218
2. Управління начальника робіт № 150 будівництва № 9, м. Одеса
3. Створено у 1946 р. під назвою Управління військово-будівельних робіт № 165.
З 1948 р. – Управління начальника робіт № 103 Військморбуду № 9. У 1949 р. –
будівельне управління № 2 Будтресту № 9. З 1951 р. – Управління начальника
робіт № 150.
4. 6 справ
5. 1947–1948, 1951–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Річні звіти. Плани будівельно-монтажних робіт. Накази та розпорядження по
Управлінню. Звіти про роботу секретного діловодства. Відбитки печаток та
акти про їх знищення.
8. Російською мовою.
709.     1. Р-7219
2. Одеське будівельно-монтажне управління № 3 “Одесжитлобуду”, м. Одеса
3. Існувало з 1950 р. під назвою Управління начальника робіт № 600 будівельно-
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го тресту № 9. Підпорядковувалося Міністерству машинобудування СРСР. У
1958 р. – БМУ № 3 Управління будівництва Одеського раднаргоспу. З 1963 р. –
БМУ № 3 тресту “Одесжитлобуд”.
4. 8 справ
5. 1955–1964 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження по Управлінню про роботу спецчастини. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
710.     1. Р-7298
2. Відкрите акціонерне товариство “Нептун”, м. Одеса
3. Попередником ВАТ “Нептун” був Харківський телеграфно-телефонний завод
№ 14, який розпочав свою діяльність у 1936 р. і підпорядкувався Наркомату
зв'язку СРСР. У 1945 р. завод переведено в м. Одесу та об’єднано з Державним союзним заводом № 783. Підприємство підпорядкувалося Міністерству
електропромисловості СРСР. З 1956 р. завод входив до складу Одеського раднаргоспу Управління машинобудівної та хімічної промисловості. У 1964 р.
завод перейшов у підпорядкування Міністерству радіопромисловості СРСР.
З 1966 р. – Одеський завод “Нептун” Міністерства промисловості засобів
зв’язку СРСР. З 1996 р. – ВАТ “Нептун”. Спеціалізується на випуску: апаратури
високочастотного зв’язку; телемеханіки; протиаварійної автоматики; захисту
і обробки високовольтних ліній електропередач; звукометричних комплексів
для військових потреб.
4. 209 справ
5. 1941–1945, 1947, 1948, 1950–1977 рр.
6. 2007 р.
7. Накази по заводу. Річні плани, звіти.
8. Російською мовою.
711.     1. Р-7316
2. Планова комісія Південного економічного району, м. Одеса
3. Комісію створено у 1963 р. До складу Південного економічного району СРСР
входили Кримська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. Підпорядковувався Держплану УРСР. Основні функції комісії: виявлення додаткових
ресурсів і можливостей для збільшення виробництва промислової та сільськогосподарської продукції; підготовка пропозицій з раціонального використання
природних багатств; розробка планових показників випуску продукції тощо.
4. 6 справ
5. 1964, 1967, 1969 рр.
6. 2007 р.
7. Накази голови комісії. Журнал обліку видавництв та літератури. Інвентарна
книга обліку закінчених виробничих справ. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
712.     1. Р-7380
2. Орендне підприємство “Одеське виробниче об’єднання “Будгідравліка”,
м. Одеса
3. Засновано у 1950 р. під назвою Одеський завод “Стромнормаль” Одеського
обласного тресту “Союзстромзапчастина”. Підпорядковувався Управлінню
будівництва Одеського раднаргоспу. З 1967 р. – Одеський завод “Будгідравліка” Міністерства будівельного, дорожнього та комунального машинобудування СРСР. З 1984 р. – Одеське виробниче об’єднання “Будгідравліка”
Міністерства важкого машинобудування СРСР. З 1992 р. підпорядковувався
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України. Має статус ВАТ. Виробляло запчастини для технологічного обладнання цементної промисловості, ланцюги для транспортерів тощо. Нині
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спеціалізується на виробництві насосів, компресорів, гідравлічних систем,
технічному обслуговуванні електронного обладнання.
4. 16 справ
5. 1959–1976 рр.
6. 2007 р.
7. Річні плани випуску продукції. Акти про знищення документів.
8. Російською мовою.
713.     1. Р-7465
2. Чорноморсько-Азовське управління морських шляхів Чорноморського
морського пароплавства, м. Одеса
3. Поновило свою діяльність у 1943 р. та мало назву Азовське управління морських
шляхів. Підпорядковувалось Центральному управлінню морських шляхів, що
базувалося у м. Ростові-на-Дону. З 1957 р. – Азово-Чорноморське управління
суднопідйомних і підводних технічних робіт. У 1960 р. переведено до м. Одеси
та отримало назву Чорноморсько-Азовське управління морських шляхів. Підпорядковувалось Чорноморському морському пароплавству, з 1983 р. – Міністерству Морського Флоту СРСР. Основні функції: виконання ремонтних і днопоглиблювальних робіт, капітальних робіт у акваторіях чорноморських портів,
забезпечення безперебійної роботи та планової заміни засобів навігаційного
обладнання.
4. 24 справи
5. 1960, 1961, 1964–1969 рр.
6. 2007 р.
7. Документи про тралення нафтогавані Одеського морського порту. Листування
з питань світломаскувального облаштування, з виконання промірів глибин каналів та акваторії порту Миколаїв. Накази та розпорядження начальника управління. Листування з проектних робіт.
8. Російською мовою.
714.     1. Р-7468
2. Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне об’єднання “Біостимулятор”,
м. Одеса
3. Створено у 1921 р. та мало назву 4-та Українська Радянська галенова хімікофармацевтична фабрика Управління державних хімічних підприємств Одеської губернської Ради народного господарства. З 1929 р. – Одеська хімікофармацевтична ватна фабрика. У 1950 р. – Одеський хіміко-фармацевтичний
завод головного управління медичної та протезної промисловості Міністерства
охорони здоров’я УРСР. З 1983 р. – Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне
об’єднання ім. 60-річчя СРСР. З 1992 р. – ОВХФО “Біостимулятор”.
4. 7 справ
5. 1957, 1958, 1962, 1966, 1969, 1970 рр.
6. 2007 р.
7. Накази по заводу. Відбірні списки на матеріали спецчастини заводу. Акти про
знищення документів.
8. Російською мовою.
715.     1. Р-7773
2. Управління у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі,
м. Одеса
3. Засновано у 1964 р. під назвою Управління з друку Одеського облвиконкому.
Підпорядковувалось обласної Раді депутатів трудящих та Комітету з друку при
Раді Міністрів УРСР. З 1972 р. – Управління у справах видавництв, поліграфії
та книжкової торгівлі виконкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих.
Основні функції: забезпечення потреб підприємств та організацій області друкарською продукцією, контроль за якістю поліграфічної продукції, проведення
єдиної технічної політики у розвитку поліграфічної промисловості області, ор-
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ганізація і функціонування мережі книжкових магазинів та ін.
4. 9 справ
5. 1964–1968, 1970–1972 рр.
6. 2007 р.
7. Накази Держкомітету з друку при Раді Міністрів УРСР. Доповідні записки з
різних питань.
8. Російською мовою.
716.     1. Р-7840
2. Чорноморсько-Азовський відділ охорони здоров’я на водному транспорті
(водздороввідділ), м Одеса.
3. Дата створення не встановлена. Поновив свою діяльність у 1944 р. Підпорядковувався Народному комісаріату охорони здоров'я УРСР. З 1956 р. – ЧорноморськоАзовський водздороввідділ Міністерства охорони здоров’я УРСР. У цьому ж
році до його складу увійшли Азово-Волго-Донецький водздороввідділ та санепідемстанції міст: Керч, Очаків, Жданов (Маріуполь). Основні функції: загальне керівництво усіма підпорядкованими лікувально-профілактичними установами, забезпечення фінансування цих установ, затвердження їх кошторисів та
штатних розкладів, приймання звітів тощо.
4. 46 справ
5. 1960–1970,1972–1983 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, річні звіти та звіти з спецробіт. Акти на знищення документів.
8. Російською мовою.
717.     1. Р-7843
2. Одеське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, м. Одеса
3. Засновано у 1961 р. та мало назву Одеське обласне об’єднання “Сільгосптехніка”. Підпорядковувалось Українському республіканському об’єднанню “Укр
сільгосптехніка” Ради Міністрів УРСР. З 1978 р. – Одеське обласне виробниче
об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства. Підпорядковувалось Державному комітету УРСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства області. Основні функції: матеріально-технічне
забезпечення суб’єктів сільськогосподарського виробництва області.
4. 2 справи
5. 1975–1978 рр.
6. 2007 р.
7. Накази з основної діяльності. Річні плани. Плани капітального будівництва і
запровадження нової техніки. Протоколи засідань техніко-економічної Ради і
місцевого комітету.
8. Російською мовою.
718.     1. Р-7861
2. Одеська обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Одеса
3. Станцію створено у 1932 р. Після звільнення Одещини від окупації у 1944 р. поновила свою діяльність. Підпорядкувалась Одеському обласному відділу охорони здоров’я. Основні функції: здійснення державного нагляду за проведенням санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію
забруднення довкілля; вивчення санітарного стану території; забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя на території Одещини.
4. 41 справа
5. 1961–1978 рр.
6. 2007 р.
7. Накази обласного відділу охорони здоров’я. Звіти про роботу зональної радіологічної лабораторії. Документи з питань організації протиепідемічних заходів.
8. Російською мовою.
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719.     1. Р-7865
2. Одеський обласний комунальний банк, м. Одеса
3. Створено у 1932 р. Після звільнення Одещини від окупації у 1944 р. поновив свою діяльність. Підпорядковувався Всесоюзному банку фінансування
комунального та житлового будівництва “Цекомбанк”. Основним завданням
банку було ведення фінансового контролю за цільовим використанням державних коштів, виділених на фінансування комунального та житлового будівництва.
4. 1 справа
5. 1958 р.
6. 2007 р.
7. Відбірні списки та акти знищення справ тимчасового зберігання.
8. Російською мовою.
720.     1. Р-7866
2. Одеська обласна контора Будбанку СРСР, м. Одеса
3. Засновано у 1932 р. як пункт Уповноваженого Промбанку в м. Одесі. З 1933 р. –
Одеське обласне відділення Промислового банку УРСР. У 1937 р. – Одеська обласна контора Промислового банку УРСР. З 1959 р. – обласна контора Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладів (Будбанку СРСР). Виконував всі
фінансові операції з капітальних вкладів державних підприємств та організацій
промисловості, транспорту і зв'язку.
4. 10 справ
5. 1958, 1960, 1969–1970, 1973–1977 рр.
6. 2007 р.
7. Вказівки Будбанку СРСР, Укрбудбанку, які стосувалися діяльності обласної контори банку. Рішення Одеського облвиконкому. Звіт про впровадження прогресивних форм фінансових розрахунків. Інформації, адресовані Одеському міському комітету КПУ про хід виконання партійних постанов. Листування з Будбанком СРСР, Укрбудбанком про фінансування та кредитування будівництва.
Листування з облвиконкомом з основних питань діяльності. Відбірні списки та
акти знищення справ тимчасового зберігання.
8. Російською мовою.
721.     1. Р-7887
2. Одеський науково-дослідний інститут курортології, м. Одеса
3. Засновано у 1928 р. під назвою Всеукраїнський бальнео-фізіотерапевтичний
інститут. Підпорядкувався Народному комісаріату охорони здоров’я УРСР. З
1944 р. – Український науково-дослідний інститут курортології і бальнеології Міністерства охорони здоров’я УРСР. З 1959 р. – Український науководослідний інститут курортології і фізіотерапії. Основні функції інституту:
вивчення природних лікувальних ресурсів; розроблення ефективних методів
використання курортних факторів з лікувально-профілактичною і оздоровчою
метою; вивчення механізмів дії фізичних чинників на здоровий та хворий організм.
4. 6 справ
5. 1960, 1961, 1964, 1970, 1971 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження по інституту. Листування з МОЗ УРСР. Акти на знищення документів.
8. Російською мовою.
722.     1. Р-7888
2. Виробниче будівельно-монтажне об’єднання “Одесбуд”, м. Одеса
3. Створено у 1967 р. під назвою Одеський будівельно-монтажний комбінат “Одеспромбуд” як організацію, що здійснює загальне керівництво будівельними підприємствами м. Одеси і з підпорядкуванням Міністерству промислового будів-
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ництва УРСР. З 1989 р. – виробниче будівельно-монтажне об’єднання “Одесбуд”
Міністерства будівництва УРСР. Нині – ЗАТ “Виробниче будівельно-монтажне
об’єднання “Одесбуд”.
4. 23 справи
5. 1967–1977 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження, річні звіти будування, акти на знищення документів.
8. Російською мовою.
723.     1. Р-7900
2. Чорноморське відділення Головного науково-дослідного та інформаційнообчислювального центру Держплану УРСР, м. Одеса
3. Засновано у 1965 р. З 1988 р. підпорядковувалося Міністерству вищої освіти
УРСР. Головним завданням відділення було проведення наукових досліджень зі
створення типової автоматизованої системи планових розрахунків по Одеській
області і автоматизованої системи фінансових розрахунків по області.
4. 8 справ
5. 1969–1971, 1974–1975 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження Держплану УРСР та Головного науково-дослідного
та інформаційного обчислювального центру Держплану УРСР, що стосувалися
діяльності відділення.
8. Російською мовою.
724.     1. Р-7914
2. Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького, м. Одеса
3. Засновано 13 (25) вересня 1829 р. за рескриптом імператора Миколи І як Одеську публічну бібліотеку (найстаріша публічна бібліотека України). З 1917 р. –
Одеська державна публічна бібліотека. Підпорядковувалась Народному комісаріату освіти УРСР. З 1 серпня 1930 р. за постановою РНК УСРР створено
Одеську наукову бiблiотеку на базі об’єднання трьох одеських наукових бібліотек – Державної публiчної, Центральної наукової, Української державної.
З 1 квітня 1931 р. книгозбірню перейменовано на Одеську державну наукову бібліотеку (ОДНБ). У 1933 р. відбулося розмежування ОДНБ з бібліотекою
Одеського державного університету. З 10 лютого 1941 р. – Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького. У 1941–1944 рр. найцінніша частина фонду
Бібліотеки перебувала в евакуації, у м. Ташкенті. У 1946 р. підпорядковувалась
Комітету у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР, надалі – Міністерству культури УРСР. З 1964 р. за рiшенням колегiї Мiнiстерства культури
УРСР ОДНБ є зональним органiзацiйно-методичним, науково-бiблiографiчним
та iнформацiйним центром Пiвдня України (Запорiзька, Кiровоградська, Кримська, Одеська, Миколаївська, Херсонська областi), координацiйним, науковометодичним та iнформацiйним центром для бібліотек України з питань пропаганди природничо-наукових та екологiчних знань, а також з питань релiгiї
та атеїзму. З 1975 р. за постановою Ради Мiнiстрiв УРСР на ОДНБ покладенi
функцiї міжобласного унiверсального депозитарiю Пiвдня України. У 1979 р.
за здобутки у сфері культури i з нагоди 150-рiччя вiд часу заснування ОДНБ нагороджено орденом Дружби народiв. 17 вересня 2009 р., згідно з Указом Президента України (№ 756/2009) бібліотека отримала статус національної установи
і змінила назву, відтепер це Державний заклад “Одеська національна ордена
Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького”.
4. 4 справи
5. 1966, 1971–1973 рр.
6. 2007 р.
7. Бібліографічний список спеціальної літератури. Звіти про роботу бібліотеки.
8. Російською мовою.
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725.     1. Р-7920
2. Прокуратура Чорноморського басейну Прокуратури СРСР
3. Військову прокуратуру Чорноморського басейну утворено в 1941 р. з метою
ведення нагляду за діяльністю військових слідчих органів з дізнання щодо
розкриття державних злочинів. Підпорядковувалась Головній військовій прокуратурі морського та річкового флоту СРСР, з 1948 р. – Прокуратурі СРСР. У
1948 р. реорганізовано в цивільну Прокуратуру Чорноморського басейну. Ліквідовано у 1960 р.
4. 47 справ
5. 1942–1959 рр.
6. 2007 р.
7. Наглядові провадження по звинуваченнях у злочинах.
8. Російською мовою.
726.     1. Р-7949
2. Управління харчової промисловості Агропромислового комітету Одеської
області, м. Одеса
3. Управління харчової промисловості (облхарчопром) створено 28 грудня 1965 р.
з метою здійснення загального керівництва виробничими підприємствами, організаціями та установами харчопрому Одеської області. Підпорядковувалось
виконавчому комітету Одеської обласної ради депутатів трудящих та Міністерству харчової промисловості УРСР, з січня 1986 р. – Агропромисловому комітету Одеської області.
4. 2 справи
5. 1968–1970 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та рішення колегії Мінхарчопрому УРСР. Рішення, розпорядження облвиконкому, міськвиконкому та накази, вказівки Управління місцевої харчової
промисловості, які відносяться до основної діяльності облхарчопрому.
8. Російською мовою.
727.     1. Р-7952
2. Управління юстиції виконавчого комітету Одеської обласної Ради народних депутатів, м. Одеса
3. Відділ юстиції утворено 25 січня 1971 р. (з 23 вересня 1988 р. – Управління юстиції). Відділ юстиції здійснював загальне керівництво у сферах судочинства,
державного нотаріату, адвокатури на території Одеської області. Підпорядковувався виконавчому комітету Одеської обласної Ради депутатів трудящих, з 7
липня 1977 р. – Виконавчому комітету Одеської обласної Ради народних депутатів.
4. 32 справи
5. 1971–1975 рр.
6. 2007 р.
7. Доповідні записки, інформації судових органів області та відділу юстиції. Статистичні звіти. Узагальнення та аналізи у карних справах.
8. Російською мовою.
728.     1. Р-7966
2. Одеський об’єднаний авіазагін Українського управління цивільної авіації
3. У 1950 р. створено Одеський льотний загін № 90 Українського територіального управління цивільного повітряного флоту. З 1952 р. – Одеський об’єднаний
авіазагін № 90, з 1963 р. – Одеський об’єднаний авіазагін. З 1965 р. авіазагін
підпорядковано Українському управлінню цивільної авіації. У 1976 р. відбулося розділення Одеського об’єднаного авіазагону на два самостійних авіапідприємства: Одеський об’єднаний авіазагін та Другий Одеський об’єднаний
авіазагін.
4. 95 справ
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5. 1950–1978 рр.
6. 2007 р.
7. Накази Головного управління цивільного повітряного флоту, Українського територіального управління цивільного повітряного флоту, які стосуються діяльності авіазагону. Накази командира авіазагону. Документи з розслідування
катастрофи гелікоптера. Плани, звіти, відомості про використання лімітів по
праці. Штатні розписи, звіти про виконання планів по праці. Свідоцтво про
реєстрацію та придатність до експлуатації аеродрому. Матеріали технічних,
інженерно-геологічних досліджень (вишукувань) під аеровокзалом аеродрому “Одеса-центральна”. Акти про вибір напряму злітно-посадочної смуги на
аеродромі. Акти про передавання Українському територіальному управлінню
цивільного повітряного флоту аеродромів на території Одеської області. Звіти
про виконання планів. Звіти про наліт годин та використання парків літаків і
гелікоптерів. Звіти про чисельність, комплектність та кваліфікаційні характеристики авіаційних спеціалістів.
8. Російською мовою.
729.     1. Р-7971
2. Другий Одеський об’єднаний авіазагін Українського управління цивільної
авіації
3. Другий Одеський об’єднаний авіазагін утворено в 1976 р. шляхом розділення
Одеського об’єднаного авіазагону на два самостійних авіапідприємства (див.
Р-7966). Основні функції авіазагону: здійснення повітряних перевезень пасажирів, вантажів, пошти в межах Одещини. Ліквідовано 1 квітня 1988 р.
4. 29 справ
5. 1976–1983 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, вказівки командира авіазагону з основної діяльності. Звіти про виконання планів. Звіти про наліт годин та використання парку літаків і гелікоптерів.
Постанова Одеського обкому КПУ “Про заходи з подальшого розвитку цивільної авіації в області на 1981–1985 рр. і на період до 1990 року”.
8. Російською мовою.
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державний архів
полтаВСької області

730.     1. Р-1505
2. Державний архів Полтавської області, м. Полтава Полтавської області
3. У 1926 р. створено Полтавський крайовий історичний архів, який надалі кілька
разів перейменовувався: у 1932 р. – у Полтавський державний історичний архів,
у 1938 р. – у Полтавський обласний історичний архів, у 1941 р. – у Полтавський
обласний державний архів, у 1982 р. – у Державний архів Полтавської області.
Підпорядковувався архівному відділу виконавчого комітету Полтавської обласної Ради народних депутатів, а після ліквідації зазначеного відділу у 1988 р.
став структурним підрозділом виконавчого комітету Полтавської обласної Ради
народних депутатів, з 1992 р. – Полтавської обласної державної адміністрації.
4. 98 справ
5. 1981–2001 рр.
6. 2002 р.
7. Накази директора Держархіву Полтавської області з основної діяльності.
П’ятирічні та річні плани роботи, звіти про виконання планів роботи І частини. Протоколи засідань: звуженого складу ЕПК; комісії з визначення ступеня
секретності документів; комісії з розсекречування документів. Акти перевірок
стану режиму секретності в архіві. Анотований перелік особливо цінних документів.
8. Російською, українською мовами.
731.     1. Р-1792
2. Виконавчий комітет Полтавської міської Ради народних депутатів, м. Полтава Полтавської області
3. У березні 1920 р. на підставі постанови РНК від 8 лютого 1919 р. “Про організацію місцевих органів Радянської влади і порядок управління” було створено
Полтавську міську Раду робітничих, селянських і червоноармійських депутатів та її виконавчий комітет, який здійснював загальне управління громадськополітичним та адміністративно-господарським життям у місті. З 1937 р. – виконавчий комітет Полтавської міської Ради депутатів трудящих, з 7 жовтня
1977 р. – виконавчий комітет Полтавської міської Ради народних депутатів.
4. 22 справи
5. 1978–1990 рр.
6. 2002 р.
7. Спільні постанови бюро міського комітету Компартії України та виконкому
міської Ради народних депутатів. Рішення виконкому міської Ради народних
депутатів та звужених засідань виконкому міської Ради народних депутатів.
8. Російською, українською мовами.
732.     1. Р-3386
2. Полтавське обласне управління Державного банку СРСР, м. Полтава Полтавської області
3. У 1937 р. створено обласну контору Держбанку СРСР. З 1988 р. – Полтавське
обласне управління Держбанку СРСР, на яке покладалися функції регулювання
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грошового обігу на території області, кредитування галузей народного господарства, здійснення контролю за касовим виконанням державного бюджету.
4. 8 справ
5. 1981–1988 рр.
6. 2002 р.
7. Зведені річні звіти про доходи та видатки союзного та республіканського бюджетів.
8. Російською мовою.
733.     1. Р-3400
2. Агропромисловий комітет виконавчого комітету Полтавської обласної
Ради народних депутатів, м. Полтава Полтавської області
3. Створено у 1937 р. як земельний відділ виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих. Надалі унаслідок реорганізацій і реформ назва
установи не раз змінювалася. З 1947 р. – управління сільського господарства, з
1953 р. – управління сільського господарства і заготівель, з 1962 р. – управління
виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів, з 1964 р. – управління сільського господарства, з 1985 р. – агропромисловий комітет виконавчого комітету Полтавської обласної Ради народних депутатів. Основні функції –
організація сільськогосподарського виробництва (рослинницької і тваринницької галузей) в області, поставка сільськогосподарської продукції споживачам,
впровадження передового досвіду в галузях аграрного виробництва, науки і
техніки, підготовка кадрів для сільського господарства та систематичне підвищення їх кваліфікації та ін.
4. 8 справ
5. 1986–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження Голови Держагропрому УРСР, голови агропромислового
комітету Полтавської області з питань поставок сільськогосподарської продукції у загальнодержавний фонд, райони Крайньої Півночі та спецспоживачам.
8. Російською, українською мовами.
734.     1. Р-3938
2. Полтавське обласне управління статистики Міністерства статистики
України, м. Полтава Полтавської області
3. У жовтні 1937 р. у Полтаві створено управління народногосподарського обліку для ведення статистичного обліку виконання народногосподарських планів, показників (обсягів) роботи різних галузей, систематизації статистичних
відомостей. Знаходилося у безпосередньому підпорядкуванні Центрального
управління народногосподарського обліку Держплану СРСР. З 1948 р. – управління статистики уповноваженого Держплану СРСР по Полтавській області. З
1960 р. – статистичне управління Полтавської області, з 1991 р. – Полтавське
обласне управління статистики. З 2004 р. – Головне управління статистики в
Полтавській області. Є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковане Державному комітету статистики України. Основними завданнями установи є: збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Полтавській області; забезпечення повноти, надійності та об'єктивності
статистичної інформації; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні
статистичної методології; забезпечення доступності, гласності й відкритості
статистичної інформації, її джерел та методології складання; ведення Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України в регіоні та ін.
4. 258 справ
5. 1943–1992 рр.
6. 2009 р.
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7. Списки промислових підприємств Полтавської області за 1940, 1943 рр. Зведені
показники роботи промислових підприємств області, звіти про випуск промислової продукції, капітальні вкладення. Відомості про введення в дію на території області важливих об’єктів виробничого призначення. Відомості: про перепис обладнання промислових підприємств області за 1945 р.; про переоцінку та
визначення зношеності основних фондів. Зведені звіти про науково-дослідні,
проектні, конструкторські та технологічні роботи, охорону довкілля. Звіти про
матеріально-технічне забезпечення підприємств області. Зведені та первинні
звіти про чисельність робітників, службовців та фонд заробітної плати. Звіти
про виконання планів з праці. Зведені звіти про травматизм та нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. Облікові відомості житлового фонду. Зведені та
первинні звіти про роботу автотранспорту. Звіти про природний рух населення, склад сільського населення за віком і статтю, кількість неграмотних серед
сільського населення. Відомості про розрахунки чисельності населення у працездатному віці, баланси трудових ресурсів. Підсумкові відомості про перепис
населення. Списки населених пунктів Полтавської області.
8. Російською, українською мовами.
735.     1. Р-4085
2. Полтавська обласна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет,
м. Полтава Полтавської області
3. Орган місцевого самоврядування (обласну Раду депутатів) створено у вересні 1937 р. (з часу утворення Полтавської області). Рада мала свій виконавчий
орган – виконавчий комітет. Через облвиконком здійснювалося загальне керівництво громадсько-політичним, господарським та культурним життям області,
яке реалізовувалось через відповідні відділи та управління обласної Ради депутатів. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р.
було створені промисловий та сільський облвиконкоми, які діяли нетривалий
час і були об’єднані згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня
1964 р. у виконком Полтавської обласної Ради депутатів трудящих. З 1977 р.,
у зв’язку з прийняттям нової Конституції СРСР, перейменовано у виконавчий
комітет Полтавської обласної Ради народних депутатів. Припинив свою діяльність у березні 1992 р.
4. 113 справ
5. 1957–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Спільні постанови бюро Полтавського обкому КПУ та облвиконкому. Рішення
та розпорядження облвиконкому. Листування з органами влади вищого рівня,
органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами,
установами, організаціями, підприємствами з питань: відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення; будівництва об’єктів спеціального
призначення; заготівлі донорської крові; дотримання законодавства про релігійні культи. Звіти уповноваженого Ради у справах релігій. Постанови обласної
надзвичайної протиепідемічної комісії. Інформації, довідки: про стан виховної
роботи серед молоді та запобігання правопорушень серед неповнолітніх; про
участь мешканців області у ліквідації аварії на ЧАЕС.
8. Російською, українською мовами.
736.     1. Р-5464
2. Прокуратура Полтавської області, м. Полтава Полтавської області
3. Утворено у 1937 р. одночасно зі створенням Полтавської області для нагляду
за дотриманням законності та здійснення профілактичних заходів щодо запобігання злочинності та дотримання правопорядку в області, а також для керівництва діяльністю районних та міських прокуратур. Знаходилася у підпорядкуванні Прокуратури УРСР. З 1991 р. підпорядковується Генеральній прокуратурі
України. Основні функції: забезпечення дотримання чинного законодавства
всіма установами, підприємствами, організаціями, громадянами; підтримка
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державного обвинувачення в суді; здійснення нагляду за дотриманням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство; загальний нагляд за законністю судових вироків і рішень.
4. 948 справ
5. 1943–1999 рр.
6. 2009 р.
7. Накази прокурора Полтавської області з основної діяльності. Доповіді, довідки, узагальнення про роботу прокуратури області та її структурних підрозділів.
Протоколи виробничих, оперативних, міжвідомчих нарад при прокуророві області. Подання прокурора області у партійні та радянські органи. Довідки про
результати комплексних перевірок, проведених прокуратурою області. Статистичні оперативні звіти з основної діяльності. Наглядові провадження: за скаргами громадян на вироки судів у справах про державні злочини і на постанови
у справах, що раніше розглядались у позасудовому порядку; за державними
злочинами, що розслідувалися органами держбезпеки; за кримінальними справами громадян, засуджених до вищої міри покарання.
8. Російською, українською мовами.
737.     1. Р-5585
2. Виробниче об’єднання “Лтава” Міністерства електронної промисловості
СРСР 5-го Головного управління, м. Полтава Полтавської області
3. У жовтні 1947 р. за розпорядженням Ради Міністрів СРСР, адресованим Міністерству електропромисловості СРСР, на базі Полтавської монтажної дільниці
№ 1 та електроремонтних майстерень тресту “Укренергоремонт” було створено
Полтавський електроремонтний завод № 19, який виробляв бортове електрообладнання, здійснював капремонт електрогенераторів, трансформаторів, електродвигунів. З 1953 р. – Полтавський державний союзний електротехнічний завод № 20, на базі якого у 1959 р. створено завод № 550, що випускав уніфіковані
радіокомплекти для ракетної техніки, та СКБ при заводі. З 1960 р. – організація
п/с № 20 Міністерства електронної промисловості СРСР, з 1966 р. – Полтавський електромеханічний завод (п/с Х-5067), з 1975 р. – виробниче об’єднання
“Лтава” (у складі 5 підприємств) 5-го Головного управління Міністерства електронної промисловості СРСР. Займало лідируючі позиції з виробництва електронних компонентів. У 1994 р. реорганізовано в АТ “Лтава”, у 2011 р. – в ПАТ
“Завод “Лтава”. В останні роки освоєно виробництво понад 40 нових виробів,
у т.ч. складної побутової техніки.
4. 122 справи
5. 1951–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Накази генерального директора об’єднання та директора заводу з виробничих
питань. Річні техпромфінплани. Основні техніко-економічні показники підприємства. Річні звіти: з капітального будівництва; праці; собівартості продукції.
Розрахунки виробничих потужностей та норм витрат матеріалів і сировини. Затверджені штатні розписи та кошториси витрат. Річні звіти про наявність спеціалістів та інженерно-технічних працівників.
8. Російською мовою.
738.     1. Р-6038
2. Полтавський обласний суд, м. Полтава Полтавської області
3. Діяльність Полтавського обласного суду розпочалася у 1937 р. зі створенням
Полтавської області У 1954 р. створено президію (вищий колегіальний орган)
Полтавського обласного суду. Обласний суд та його президія займалися розглядом кримінальних і цивільних справ, віднесених законодавством до юрисдикції
цих судових органів, переглядом у порядку судового нагляду вироків і рішень
народних судів, що діяли на території області, розглядом скарг і протестів на
судові вироки, контролем за діяльністю народних судів і нотаріальних контор,
веденням судової статистки, аналізами та узагальненнями судової практики
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4. 2472 справи
5. 1955–1993 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Постанови президії Полтавського обласного суду. Протоколи оперативних нарад, міжвідомчих координаційних нарад. Матеріали, що містять узагальнення
судової практики та окремих судових ухвал. Доповідні записки про виконання
директивних актів вищих органів влади. Матеріали про результати перевірок
міських та районних судів щодо розгляду скарг громадян. Статистичні звіти:
про розгляд кримінальних наглядових та кримінальних касаційних справ; про
роботу народних суддів; про застосування вищої міри покарання; про місце та
час скоєння злочинів; про кількість громадян, притягнутих до кримінальної
відповідальності; про окремі злочини, згруповані за галузями народного господарства та держуправління; про судимості неповнолітніх; пояснювальні записки до звітів. Аналітичні матеріали за даними судової статистики. Справи за
протестами прокурора області на вироки, винесені військовими трибуналами
військ НКВС, Південної залізниці, на постанови особливої наради при колегії
ДПУ УРСР, особливої трійки Управління НКВС по Полтавській та Харківській
областях щодо звинувачення громадян у антидержавній діяльності. Алфавітний покажчик та журнал реєстрації спеціальних справ, розглянутих обласним
судом. Листування з Міністерством юстиції УРСР, прокуратурою Полтавської
області, Управлінням Міністерства внутрішніх справ УРСР у Полтавській області з питань: стану розгляду кримінальних справ; клопотань про помилування засуджених; узагальнення роботи народних суддів; недоліків у веденні
прокурорського нагляду та роботі судів; виконання покарань; боротьби із розкраданнями, хабарництвом.
8. Російською, українською мовами.
739.     1. Р.7912
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Полтавської обласної Ради народних депутатів, м. Полтава Полтавської
області
3. Як спеціальний структурний підрозділ (відділ) облкомунгосп створено у вересні 1937 р. після утворення Полтавської області. У січні 1955 р. у рамках чергової реорганізації відділ перейменовано в управління житлово-комунального
господарства. З липня 1955 р. – відділ комунального господарства виконкому
Полтавської обласної Ради депутатів трудящих, з 1976 р. – управління комунального господарства, з 1987 р. – управління
житлово-комунального господарства виконкому Полтавської обласної Ради народних депутатів, з 1992 р. –
управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Здійснює загальне керівництво житлово-комунальними
підприємствами Полтавської області, експлуатацією та ремонтом комунальних
підприємств тощо.
4. 28 справ
5. 1944–1975, 1977–1992 рр.
6. 2007 р.
7. Накази начальника управління з основної діяльності. Інформації: про стан охорони праці на підприємствах комунального господарства області; про стан
тепломереж області та електротранспорту; про виконання директивних розпоряджень органів державної влади; про роботу зі зверненнями громадян; про
роботу з кадровим резервом; про дотримання житлового законодавства, про інвентаризацію матеріалів мобілізаційного резерву. Відомості про спорудження
пам’ятних знаків загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Листування з різними
організаціями з питань: мобілізації автотранспорту в рамках заходів з ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС; порядку зберігання фільтруючих матеріалів; дотримання порядку зв’язків із зарубіжними країнами.
8. Російською, українською мовами.
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740.     1. Р-8472
2. Полтавський завод “Прапор”, виробниче об’єднання “Прапор” зі спеціальним конструкторським бюро Управління 7–2 Міністерства електронної промисловості СРСР, з 1991 року – Державного комітету оборонної
промисловості і машинобудування України, з 1992 року – Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України,
м. Полтава Полтавської області
3. У 1959 р. введено в експлуатацію Полтавський електровакуумний завод (організація п/с № 20). З 1965 р. – Полтавський приладомеханічний завод, з 1972 р. –
Полтавський завод “Прапор” з СКБ Першого Головного управління Міністерства електронної промисловості СРСР, з 1985 р. – Полтавський завод “Прапор”
п/с А-1065 виробничого об’єднання “Прапор” (підприємство п/с Ю-9828), з
1991 р. – Полтавський завод “Прапор” з СКБ при Полтавському заводі “Прапор” ВО “Прапор” Департаменту 3–3 Державного комітету оборонної промисловості і машинобудування України, з 1992 р. – Управління 7–2 Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.
Нині – Державне підприємство “Виробниче об’єднання “Прапор”. Є виробником надвисокочастотних електровакуумних приладів, ламп біжучої хвилі для
засобів ППО, виробів, що сприяють економії електроенергії та ін.
4. 90 справ
5. 1978–1993 рр.
6. 2009 р.
7. Річні виробничі плани підприємства. Техпромфінплани. Основні показники
виробничої діяльності підприємства та пояснювальні записки до них. Розрахункові відомості, графіки, таблиці виробничих потужностей підприємства та
цехів. Баланси з основної діяльності, енергобаланси. Акти приймання наукових
розробок.
8. Російською, українською мовами.
741.     1. Р-8548
2. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської
обласної Ради депутатів, трудящих, м. Полтава Полтавської області
3. Управління створене у 1958 р. для виконання функцій централізованого замовника нового житлового, культурно-побутового, адміністративного будівництва
на території Полтавській області. Управління також забезпечувало підрядні
будівельні організації технічною документацією, фінансами, матеріальнотехнічними ресурсами та здійснювало технічний нагляд за будівництвом.
4. 3 справи
5. 1969 р.
6. 2009 р.
7. Копії постанов бюро Полтавського обкому Компартії України та виконкому Полтавської обласної ради народних депутатів про будівництво об’єктів цивільної
оборони та мобілізаційного призначення. Протоколи розгляду стану будівництва об’єктів цивільної оборони та мобілізаційного призначення.
8. Російською мовою.
742.     1. Р-8783
2. Полтавське територіальне виробниче об’єднання автотранспорту Міністерства транспорту УРСР, м. Полтава Полтавської області
3. Створено у січні 1966 р. як виробниче управління автомобільного транспорту
для здійснення загального керівництва автогосподарствами, автоколонами, підприємствами, що займалися вантажними та пасажирськими автомобільними
перевезеннями. З 1970 р. – Полтавське обласне виробниче об’єднання автомобільного транспорту.
4. 16 справ
5. 1973–1988 рр.
6. 2005 р.
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7. Накази начальника управління (об’єднання) з мобілізаційних питань.
8. Російською, українською мовами.
743.     1. Р-8793
2. Полтавський завод штучних алмазів і алмазного інструменту Головного
управління з виробництва абразивного та алмазного інструменту Міністерства верстатобудування та інструментальної промисловості СРСР,
м. Полтава Полтавської області
3. Підприємство створено 22 січня 1966 р. і видало першу продукцію у березні
того ж року у відповідь на вихід на світовий ринок перших штучних алмазів,
що вироблялися фірмою “Дженерал електрик” (США). Спеціалізувалося на
випуску алмазних інструментів із синтетичних та природних алмазів (волоки,
різці, свердла, круги, наконечники), технологічної оснастки для виробництва
синтетичних алмазів. Був найбільшим в СРСР підприємством з випуску даної
продукції. У 1990-х роках реорганізовано у ВАТ “Полтавський алмазний завод”. З 2005 р. – ПАТ “Елемент Шість”.
4. 23 справи
5. 1966–1972 рр.
6. 2002 р.
7. Протоколи технічних нарад. Плани виробництва синтетичних алмазів та звіти
про їх виконання. Розрахунки виробничих потужностей та трудомісткості цеху
синтетичних алмазів. Листування з Головним управлінням з виробництва абразивного та алмазного інструменту з питань випуску алмазних інструментів.
Акти про результати спільних заходів з науковими установами з питань випуску синтетичних алмазів і алмазного порошку.
8. Російською мовою.
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744.     1.Ф. 30
2. Рівненське повітове староство, м. Рівне Волинського воєводства
3. Створене 14 серпня 1919 р. як виконавчий (адміністративний) орган польської
влади на території Рівненського повіту. Староство тимчасово припиняло свою
діяльність з 6 липня по вересень 1920 р. у зв’язку з контрнаступом Червоної
армії. Спочатку підпорядковувалось управлінню прифронтових і етапних територій, а з 1921 р. – воєводському управлінню. Очолювалось старостою, якого
призначав міністр внутрішніх справ Польщі. На староство покладалися завдання здійснювати адміністративне, політичне і господарське керівництво на території повіту. Адміністративно староству підпорядковувались всі установи та
організації, за винятком органів суду, прокуратури та установ, які перебували
у віданні Міністерства пошт і телеграфів та Міністерства шляхів сполучення.
Староство складалось з рефератів (відділів), компетенція яких не завжди обмежувалась лише одним повітом. При повітовому старостві функціонувала
канцелярія, а у важливих віддалених населених пунктах повіту староста мав
свої представництва – експозитури. Так, Рівненське староство мало експозитуру у м. Корці. З 1 січня 1931 р., відповідно до розпорядження Волинського
воєводи від 31 грудня 1930 р., було встановлено структурний поділ для всіх
староств Волинського воєводства, який зберігався до припинення їхньої діяльності у вересні 1939 р.
4. 19 справ
5. 1921–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Міністерства внутрішніх справ Польщі, Волинського воєводського
управління про розшук осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Протоколи допитів громадян. Інформації агентів поліції про осіб,
запідозрених у розвідувальній діяльності на користь інших держав. Листування: з Рівненським повітовим управлінням державної поліції, Корпусом прикордонної охорони, постерунками державної поліції, прокуратурою Рівненського
окружного суду про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та інших держав; з гмінними управами про оголошення вироків про
смертну кару. Анкети на осіб, запідозрених у комуністичній діяльності на користь СРСР.
8. Польською, українською мовами.
745.     1. Ф. 32
2. Рівненський окружний суд, м. Рівне Волинського воєводства
3. Створений 19 вересня 1919 р. як Луцький окружний суд, територіальна компетенція якого поширювалась на Центральну і Західну Волинь, в тому числі на
Луцький, Ковельський, Володимирський, Рівненський, Кременецький і Дубенський повіти, пізніше на Острозький і Сарненський повіти. З 1 липня 1923 р.
на території Волинського воєводства, згідно з розпорядженням Ради Міністрів
Польської Республіки від 17 травня 1923 р., був утворений другий, Рівненський
окружний суд. До його округу входили Дубенський, Кременецький, Острозький, Рівненський і Сарненський повіти. Суд розглядав у першій інстанції
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кримінальні і цивільні, а також політичні справи. Був другою інстанцією щодо
справ, розглянутих повітовими і гродськими судами. Входив до округу апеляційного суду у Любліні. Багато років окремі складні категорії справ розглядав
як надзвичайний суд. Починаючи з квітня 1938 р., припинив розглядати справи
за участю присяжних засідателів. Основними структурними підрозділами суду
були два кримінальних і два цивільних відділи, а також відділ торгового реєстру та іпотечний. Ліквідований у вересні 1939 р.
4. 240 справ
5. 1920–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Справи: про обвинувачення окремих осіб у сприянні радянській розвідці; про
розслідування випадків поширення фальшивих грошових знаків; про незаконну торгівлю іноземною валютою; про підкуп прикордонника при спробі переходу державного кордону; про розголошення військової таємниці.
8. Польською, українською мовами.
746.     1. Ф. 33
2. Прокуратура Рівненського окружного суду, м. Рівне Волинського воєводства
3. Створена 1 липня 1923 р. при Рівненському окружному суді. Підпорядковувалась Міністерству юстиції Польщі. Округ прокуратури поділявся на прокурорські райони, з урахуванням тогочасного розподілу території на округи міських
судів і слідчих, а також на адміністративні одиниці – повіти, гміни, постерунки
і комісаріати поліції. Кожний прокурорський район позначався римською цифрою (від І до Х). Цю одиницю очолював районний прокурор, який особисто вів
дізнання, використовуючи також у багатьох випадках поліцію, брав участь у
веденні слідства, підтримував державне обвинувачення у суді, здійснював нагляд за відбуттям засудженими особами покарання. Прокуратура одержувала
від усіх повітових староств, повітових управлінь поліції, Волинського воєводського управління періодичні звіти і надзвичайні донесення. Ліквідована у вересні 1939 р.
4. 798 справ
5. 1920–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Інструкції та розпорядження Міністерства юстиції Польщі з особового складу.
Рапорти Дубенського повітового управління державної поліції про суспільнополітичну ситуацію на території повіту. Справи про обвинувачення осіб: у підробці та розповсюдженні фальшивих грошових знаків; у незаконній торгівлі
іноземною валютою; у підробці документів та нелегальному перевезенні осіб
з Радянського Союзу до Польщі; у зберіганні вогнепальної зброї та нелегальному переході радянсько-польського кордону; у спробі звільнення конвойованих емігрантів; у контрабандистській і розвідувальній діяльності на користь
СРСР. Справи про розслідування обставин застосування зброї поліцейськими
до порушників державного кордону; про розслідування випадків фотографування місцевості, воєнних об’єктів, будівництва залізниці невідомими особами.
Списки іноземних громадян, які утримувались у тюрмах Рівненського повіту.
Листування з апеляційним судом у Любліні про посилення цензурного нагляду
за листуванням осіб, засуджених за шпигунство.
8. Польською, українською мовами.
747.     1. Ф. 37
2. Гродський суд у м. Рівне Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Відповідно до розпорядження Генерального комісара Східних земель від
15 травня 1919 р. були створені мирові суди, які розглядали дрібні цивільні і
кримінальні справи у складі одноособового судді і двох призначених засідателів. Внаслідок судової реформи від 6 лютого 1928 р. мирові суди були перетворені в гродські), як суди першої інстанції. Складалися з кримінальних і цивіль-
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них відділів. Розглядали дрібні кримінальні справи, за якими передбачалися
вироки про ув’язнення на строк до двох років, та цивільні справи на суму, не
більшу ніж 1000 злотих. Апеляційною інстанцією був окружний суд у м. Рівне.
Ліквідований у вересні 1939 р.
4. 28 справ
5. 1925–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Справи про розслідування випадків виявлення на пошті, у відділенні Банку
Польського у м. Рівному та в окремих громадян фальшивих грошових знаків.
Справи про обвинувачення громадян у розповсюдженні фальшивих грошей.
8. Польською, українською мовами.
748.     1. Ф. 63
2. Експозитура політичної поліції у м. Острог Острозького повіту Волинського воєводства
3. У липні 1924 р. агентури інформаційних відділів повітових староств були перетворені в експозитури політичної поліції. Підпорядковувались новоствореним
воєводським управлінням політичної поліції. Головним завданням політичної
поліції був нагляд за всіма проявами політичного і громадського життя, збирання інформації та проведення дізнань у політичних справах. Експозитуру
ліквідовано відповідно до розпорядження Головного коменданта від 22 жовтня
1926 р., водночас функції політичної поліції у сфері дізнань у політичних справах було передано слідчим відділам повітових управлінь поліції.
4. 3 справи
5. 1921–1924 рр.
6. 2009 р.
7. Списки: осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР; радянської агентури, направленої до Югославії. Листування з постами поліції про
осіб, запідозрених у шпигунській діяльності на користь СРСР та інших іноземних держав.
8. Польською мовою.
749.     1. Ф. 64
2. Постерунок державної поліції у с. Вілія Острозького повіту Волинського
воєводства
3. Загальнодержавну мережу постерунків було створено на підставі статуту “Про
державну поліцію” від 24 липня 1919 р., розпоряджень Президента Польщі від
13 березня 1928 р. та від 29 листопада 1930 р. В системі органів влади і силових
структур постерунок був низовою ланкою державної поліції. Підпорядковувався безпосередньо повітовим старостам і командуванню державної поліції. До
його завдань входило збирання інформації з питань політичного руху та з метою ведення дізнань у політичних, кримінальних та цивільних справах, забезпечення охорони правопорядку. Повноваження постерунку поширювалися на
частину гміни, гміну або декілька гмін. Ліквідовано у вересні 1939 року.
4. 2 справи
5. 1925 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Експозитури політичної поліції у м. Острозі, Острозького повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та інших іноземних
держав.
8. Польською мовою.
750.     1. Ф. 65
2. Постерунок державної поліції у с. Майків Острозького повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
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4. 2 справи
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Острозького повітового управління поліції, повітового староства та
Експозитури політичної поліції у м. Острозі про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
751.     1. Ф. 66
2. 4-та прикордонна рота державної поліції у м. Острог Острозького повіту
Волинського воєводства
3. Створена у 1923 р. для охорони східного кордону Польщі та контролю на прикордонних територіях, перепинення нелегального переходу державного кордону. Підпорядковувалась повітовому управлінню державної поліції. Здійснювала
також нагляд за діяльністю партій, громадських організацій, контролювала рух
населення у прикордонній смузі. З 1 листопада 1924 р., у зв’язку з частими нападами на прикордонні території з боку радянської сторони, державна поліція
була відкликана з прикордонної смуги і охоронні функції перебрав військовий
Корпус охорони прикордоння.
4. 2 справи
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Листування: з Острозьким повітовим староством про розшук та встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР; з Експозитурою політичної поліції у м. Острозі про розшук осіб, запідозрених у шпигунстві.
8. Польською мовою.
752.     1. Ф. 74
2. Постерунок державної поліції у с. Могиляни–Блок Здолбунівського повіту
Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1929 р.
6. 2009 р.
7. Вказівка Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних
держав.
8. Польською мовою.
753.     1. Ф. 86
2. Рівненське повітове управління державної поліції, м. Рівне Волинського
воєводства
3. Створене у липні 1919 р. Було виконавчим органом влади на території Рівненського повіту. Підпорядковувалось Волинському воєводському управлінню
державної поліції в адміністративних та організаційних питаннях діяльності,
а в питаннях безпеки – Рівненському повітовому староству. Основна діяльність
була спрямована на захист державних інтересів Польщі та на боротьбу зі злочинністю. Ліквідоване у вересні 1939 р.
4. 47 справ
5. 1921–1937 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок притягнення до відповідальності за розголошення державної таємниці, за шпигунство проти Польської держави. Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції про затримання осіб, запідозрених у шпигунській діяльності. Інформації
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постерунку державної поліції у м. Корці про нагляд за особами, які займались розвідувальною діяльністю на користь СРСР. Анкети осіб, запідозрених
у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Список осіб, завербованих
постерунком державної поліції у с. Кобилля, для роботи у якості таємних
агентів (інформаторів) поліції. Листування з Волинським воєводським управлінням, повітовими управліннями державної поліції, постерунками державної
поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Посібники з дактилоскопії німецькою мовою.
8. Польською, українською, німецькою мовами.
754.     1. Ф. 87
2. Дубенське повітове управління державної поліції, м. Дубно Волинського
воєводства
3. Створене у липні 1919 р. Було виконавчим органом влади на території Дубенського повіту. Підпорядковувалось Волинському воєводському управлінню
державної поліції в адміністративних та організаційних питаннях діяльності,
а в питаннях безпеки – Дубенському повітовому староству. Основна діяльність
була спрямована на захист державних інтересів Польщі та на боротьбу зі злочинністю. Ліквідоване у вересні 1939р.
4. 9 справ
5. 1927–1937 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з Волинським воєводським управлінням та постерунками державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
755.     1. Ф. 88
2. Постерунок державної поліції у с. Малин Дубенського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1927–1931 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції про затримання осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
756.     1. Ф. 89
2. Постерунок державної поліції у м-ку Млинів Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1927–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР.
8. Польською мовою.
757.     1. Ф. 90
2. Постерунок державної поліції у с. Мирогоща Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
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5. 1929 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про виселення
з прикордонної зони осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь
СРСР.
8. Польською мовою.
758.     1. Ф. 91
2. Постерунок державної поліції у с. Певжа Дубенського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1927–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР.
8. Польською мовою.
759.     1. Ф. 92
2. Постерунок державної поліції у м. Радзивилів Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1929–1935 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
760.     1. Ф. 94
2. Постерунок державної поліції у с. Крилів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
761.     1. Ф. 95
2. Постерунок державної поліції у с. Княгинин Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1929–1936 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР.
8. Польською мовою.
762.     1. Ф. 96
2. Постерунок державної поліції у с. Боремель Дубенського повіту Волинсько-
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го воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1929–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
763.     1. Ф. 97
2. Постерунок державної поліції у с. Божкевичі Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1934 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про затримання громадянина Тостюка Касіяна, запідозреного у розвідувальній діяльності на
користь СРСР.
8. Польською мовою.
764.     1. Ф. 100
2. Здолбунівське повітове управління державної поліції, м. Здолбунів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Створене у липні 1919 р. як Острозьке повітове управління державної поліції.
У 1925 р. перейменоване на Здолбунівське повітове управління державної поліції. Було виконавчим органом влади на території повіту. Підпорядковувалось
Волинському воєводському управлінню державної поліції в адміністративних
та організаційних питаннях діяльності, а в питаннях безпеки – повітовому
староству. Основна діяльність була спрямована на захист державних інтересів
Польщі та на боротьбу зі злочинністю. Ліквідоване у вересні 1939 р.
4. 50 справ
5. 1921–1938 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції про організацію нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР, у шпигунстві на користь Німеччини, Чехословаччини та Литви.
Інформаційні повідомлення Волинського воєводського управління державної
поліції про діяльність радянських розвідувальних органів. Інформації повітового управління державної поліції, протоколи допитів громадян, запідозрених
у комуністичній агітації та розвідувальній діяльності на користь СРСР. Рапорти
про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Списки осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності
на користь СРСР. Листування з Волинським воєводським управлінням державної поліції, повітовим староством, поліційними постами про розшук, збирання
інформації та встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності, шпигунстві та нелегальному перетині радянсько-польського
кордону.
8. Польською мовою.
765.     1. Ф. 113
2. Другий комісаріат державної поліції у м. Рівне Волинського воєводства
3. Створений у липні 1919 р. для забезпечення правопорядку на підпорядкованій
території, збирання інформації про діяльність політичних організацій, а також
для ведення дізнань (слідства) у політичних, кримінальних та цивільних справах. Підпорядковувався Рівненському повітовому управлінню державної поліції.
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Ліквідований у вересні 1939 р.
4. 5 справ
5. 1923–1938 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про вжиття заходів боротьби з чужоземною розвідувальною діяльністю та встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР
та у шпигунстві на користь іноземних держав. Вказівки слідчого управління
Рівненського повітового управління державної поліції про розшук окремих
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
766.     1. Ф. 114
2. Постерунок державної поліції у м. Корець Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 8 справ
5. 1927–1933 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції та Корпусу прикордонної охорони про вжиття заходів боротьби з розвідувальною діяльністю
на користь СРСР та встановлення нагляду за особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з Рівненським повітовим
управлінням державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
767.     1. Ф. 115
2. Постерунок державної поліції у м-ку Клевань Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 4 справи
5. 1925–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь іноземних держав.
Листування з Рівненським повітовим управлінням державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві проти Польської держави.
8. Польською мовою.
768.     1. Ф. 116
2. Постерунок державної поліції у с. Олександрія Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 8 справ
5. 1923–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про вербування
таємних агентів та встановлення нагляду за особами, які прибули з СРСР. Листування з Рівненським повітовим староством та повітовим управлінням державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь Німеччини.
8. Польською мовою.
769.     1. Ф. 117
2. Постерунок державної поліції у с. Антопіль Рівненського повіту Волин-
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ського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1923–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства та повітового управління державної поліції про розшук та нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
770.     1. Ф. 118
2. Постерунок державної поліції у с. Басів Кут Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 6 справ
5. 1923–1929 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства, повітового управління державної
поліції про розшук та нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
771.     1. Ф. 119
2. Постерунок державної поліції у с. Бугрин Рівненського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1923–1924 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
772.     1. Ф. 120
2. Постерунок державної поліції у с. Городок Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1927 р.
6. 2009 р.
7. Список агентів 2-го відділу Генерального штабу польської армії, які пропали
безвісти.
8. Польською мовою.
773.     1. Ф. 121
2. Постерунок державної поліції у с. Глинськ Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1933–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності, шпигунстві
на користь іноземних держав та у підробці грошових знаків.
8. Польською мовою.
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774.     1. Ф. 122
2. Постерунок державної поліції у с. Дядьковичі Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1924–1933 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів Польщі: про
кордони Польської Держави; про правила обміну військових квитків; про осіб,
запідозрених у підробці грошових знаків. Вказівки Рівненського повітового
староства, повітового управління державної поліції про осіб, запідозрених у
розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування з повітовим управлінням державної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
775.     1. Ф. 123
2. Постерунок державної поліції у м-ку Гоща Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 8 справ
5. 1924–1935 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції, Рівненського
повітового староства, повітового управління державної поліції, Корпусу прикордонної охорони про розшук та нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних
держав. Листування з повітовим управлінням державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
776.     1. Ф. 124
2. Постерунок державної поліції у с. Крилів Рівненського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1925–1928 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Інструкція повітового управління державної поліції про покарання
за шпигунство та інші злочини.
8. Польською мовою.
777.     1. Ф. 125
2. Постерунок державної поліції у с. Кобилля Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 7 справ
5. 1924–1935 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про розшук та
встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності
на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з
Рівненським повітовим староством, повітовим управлінням державної поліції
про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
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8. Польською мовою.
778.     1. Ф. 126
2. Постерунок державної поліції у с. Майків Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1928–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Експозитури Рівненського повітового староства, повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у
розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування з повітовим управлінням державної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
779.     1. Ф. 127
2. Постерунок державної поліції у с. Межирічі Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 8 справ
5. 1921–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про розшук та
нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР
та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з Рівненським повітовим управлінням державної поліції, командуванням 2-го окружного корпусу
про розшук та встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
780.     1. Ф. 128
2. Постерунок державної поліції у с. Пустомити Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф.64
4. 3 справи
5. 1927–1931 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
781.     1. Ф. 129
2. Залізничний постерунок державної поліції у м. Рівне Рівненського повіту
Волинського воєводства
3. Створений у 1919 р. як спеціальний постерунок поліції для забезпечення правопорядку на залізничних станціях на території повіту. Підпорядковувався повітовому староству та Рівненському повітовому управлінню державної поліції.
Припинив діяльність у вересні 1939 р.
4. 5 справ
5. 1921–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції, Рівненського
повітового староства про встановлення нагляду за особами, запідозреними у
розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
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782.     1. Ф. 130
2. Постерунок державної поліції у с. Самостріли Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 4 справи
5. 1928–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР. Листування з Рівненським повітовим управлінням державної поліції про
нагляд за особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
783.     1. Ф. 131
2. Постерунок державної поліції у м-ку Тучин Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1924–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Список таємних агентів,
які пропали безвісти.
8. Польською мовою.
784.     1. Ф. 132
2. Постерунок державної поліції у с. Харалуг Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1928–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового управлінь державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних
держав.
8. Польською мовою.
785.     1. Ф. 133
2. Офіцерський постерунок державної поліції у м. Острог Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1925–1931 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування з повітовим управлінням державної поліції про нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
786.     1. Ф. 134
2. Постерунок державної поліції у м. Острог Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 6 справ
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5. 1921–1925 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з Волинським воєводським управлінням державної поліції, Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР, у
шпигунстві на користь іноземних держав та у нелегальному переході кордону.
Алфавітний покажчик до кореспонденційного щоденника агентури у м. Острог.
8. Польською мовою.
787.     1. Ф. 135
2. Постерунок державної поліції у с. Будераж Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1928–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
788.     1. Ф. 136
2. Постерунок державної поліції у с. Хорів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1922–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції у м. Острозі про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
789.     1. Ф. 137
2. Постерунок державної поліції у с. Здовбиця Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1925–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
790.     1. Ф. 138
2. Постерунок державної поліції у с. Мощаниця Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1924–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної
поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній
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діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
791.     1. Ф. 139
2. Постерунок державної поліції у м. Здолбунів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 16 справ
5. 1922–1938 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про розшук
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування
з Рівненським повітовим староством, Управлінням 13-го Волинського округу
державної поліції, повітовими управлінням державної поліції про розшук осіб,
запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у підробці грошових знаків; про нагляд за діяльністю товариств та спілок.
8. Польською мовою.
792.     1. Ф. 140
2. Постерунок державної поліції у с. Нова Мощаниця Здолбунівського повіту
Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 4 справи
5. 1925–1931рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про розшук
та нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з Експозитурою політичної поліції та Здолбунівським повітовим управлінням державної
поліції про розшук осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та встановлення нагляду за ними.
8. Польською мовою.
793.     1. Ф. 141
2. Постерунок державної поліції у с. Оженин Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1921–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції та
Експозитурою політичної поліції у м. Острозі про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у підробці грошових знаків.
8. Польською мовою.
794.     1. Ф. 142
2. Постерунок державної поліції у с. Тесів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1924–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції у м. Острозі про нагляд та розшук осіб, запідозрених у
розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
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795.     1. Ф. 143
2. Постерунок державної поліції у с. Новородчиці Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1924–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь
СРСР та інших іноземних держав. Листування зі Здолбунівським повітовим
управлінням державної поліції, Експозитурою політичної поліції у м. Острозі
про розшук осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та
встановлення нагляду за ними.
8. Польською мовою.
796.     1. Ф. 144
2. Постерунок державної поліції у с. Тайкури Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 8 справ
5. 1924–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції у м. Острозі про розшук осіб, запідозрених: у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних
держав; у підробці грошових знаків. Листування зі Здолбунівським повітовим
управлінням державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у підробці грошових знаків.
8. Польською мовою.
797.     1. Ф. 145
2. Постерунок державної поліції у с. Садки Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1925–1929 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
798.     1. Ф. 147
2. Постерунок державної поліції у с. Межиріч Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 7 справ
5. 1924–1928 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Міністерства фінансів, Здолбунівського повітового староства, повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції у м. Острозі
про розшук та нагляд за особами, запідозреними: у розвідувальній діяльності
на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав; у підробці
грошових знаків.
8. Польською мовою.
799.     1. Ф. 148
2. Постерунок державної поліції у м-ку Мізоч Здолбунівського повіту
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Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1922–1928 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на
користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Інформації повітового управління державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній
діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
800.     1. Ф. 149
2. Постерунок державної поліції у с. Милятин Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1924–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про
встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності
на користь СРСР.
8. Польською мовою.
801.     1. Ф. 150
2. Постерунок державної поліції у с. Могиляни Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1923–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
802.     1. Ф. 151
2. Постерунок державної поліції у с. Новомалин Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 7 справ
5. 1921–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування з повітовим управлінням державної поліції та Експозитурою політичної поліції у м. Острозі про осіб, запідозрених у розвідувальній
діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
803.     1. Ф. 152
2. Залізничний постерунок державної поліції у м. Здолбунів Волинського воєводства
3. Див. Ф. 129
4. 18 справ
5. 1924–1939 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази, вказівки Волинського воєводського коменданта поліції, Здолбунівського повітового управління державної поліції про розшук та нагляд за особами,
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР, у шпигунстві на
користь іноземних держав та у підробці грошових знаків. Інформації про розшук кримінальних злочинців. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про притягнення запідозрених осіб до відповідальності. Посвідчення особи на право перетину польсько-радянського кордону.
Розшуковий щоденник.
8. Польською мовою.
804.     1. Ф. 153
2. Постерунок державної поліції у с. Дермань Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1925–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
805.     1. Ф. 154
2. Постерунок державної поліції у с. Верхів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1922–1932 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури політичної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у
розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної
поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у шпигунстві на
користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
806.     1. Ф. 155
2. Постерунок державної поліції у с. Вельбівне Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 9 справ
5. 1925–1931 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про розшук
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР, та про заходи
боротьби з підробкою грошових знаків. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про встановлення нагляду за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та інших іноземних
держав.
8. Польською мовою.
807.     1. Ф. 156
2. Здолбунівське повітове староство, м. Здолбунів Волинського воєводства
3. Розпочало свою діяльність відповідно до розпорядження Ради Міністрів Польщі від 28 серпня 1919 р. як Острозьке повітове староство. За розпорядженням
Ради Міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. Здовбицька гміна та м. Здолбунів
адміністративно були передані з Рівненського повіту до Острозького повіту.
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З 1 січня 1925 р. Острозький повіт перейменовано на Здолбунівський повіт,
відповідно місце перебування повітової влади та її установи були перенесені
до м. Здолбунова. Староство було адміністративним органом, до компетенції
якого входило керівництво суспільно-політичними, економічними, релігійними
та іншими питаннями на підпорядкованій території. Припинило діяльність у
вересні 1939 р.
4. 1 справа
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Волинським воєводським управлінням та постерунками державної
поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
808.     1. Ф. 166
2. Костопільське повітове управління державної поліції, м. Костопіль Волинського воєводства
3. Створене у липні 1919 р. Було виконавчим органом влади на території Костопільського повіту. Підпорядковувалось Волинському воєводському управлінню
державної поліції в адміністративних та організаційних питаннях діяльності,
а в питаннях безпеки – Костопільському повітовому староству. Основна діяльність повітового управління була спрямована на захист державних інтересів
Польщі та боротьбу зі злочинністю. Ліквідоване у вересні 1939р.
4. 1 справа
5. 1929 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Волинським воєводським управлінням та постерунком державної
поліції у с. Бистриця щодо Анни Бадорської, запідозреної у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
809.     1. Ф. 167
2. Взвод військової жандармерії у м. Рівне Волинського воєводства
3. Підрозділи військової жандармерії були органами безпеки стосовно військових
осіб і діяли при кожному штабі командування округу чи корпусу. Військова
жандармерія поділялась на дивізіони, які, у свою чергу, складались зі взводів.
Взвод у м. Рівному дислокувався протягом 1923–1938 рр. підпорядковувався
безпосередньо 2-му дивізіону жандармерії у м. Любліні. Здійснював нагляд за
роботою постерунків жандармерії у містах Острог, Дубно, Кременець.
4. 1 справа
5. 1932–1935 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки командування прикордонної охорони про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
810.     1. Ф. 204
2. Начальник 1-го району Рівненського повітового староства у м. Корець Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Посаду запроваджено на підставі розпорядження Генерального комісара Східних земель від 5 листопада 1919 р. про організацію повітових органів влади.
Здійснював нагляд за діяльністю гмінних управ, санітарним станом району,
виконанням населенням різних повинностей, відав державним майном району.
Посаду ліквідовано у 1939 р.
4. 1 справа
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Рівненським повітовим староством про нагляд за особами, запід-
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озреними у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
811.     1. Ф. 291
2. Постерунок державної поліції у с. Бадівка Острозького повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Експозитури політичної поліції у м. Острозі про нагляд за особами,
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування з Острозьким повітовим управлінням державної поліції про встановлення нагляду за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
812.     1. Ф. 293
2. Постерунок державної поліції у с. Болотківці Острозького повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Острозьким повітовим управлінням державної поліції та постерунками про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на
користь СРСР.
8. Польською мовою.
813.     1. Ф. 295
2. Постерунок державної поліції у с. Мишаківка Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1923 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
814.     1. Ф. 298
2. Постерунок державної поліції у с. Черняхів Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1925–1927 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
815.     1. Ф. 299
2. Залізничний постерунок державної поліції у м-ку Клевань Рівненського
повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 129
4. 3 справи
5. 1923–1929 рр.
6. 2009 р.
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7. Вказівки Рівненського повітового староства, повітового управління державної
поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та інших іноземних держав. Листування з Рівненським повітовим
управлінням державної поліції про виселення з прикордонної смуги та нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності.
8. Польською мовою.
816.     1. Ф. 300
2. Експозитура політичної поліції у м. Рівне Рівненського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 63
4. 10 справ
5. 1922–1927 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з Волинським воєводським управлінням державної поліції, окружним управлінням політичної поліції у м. Луцьку, Рівненським повітовим управлінням державної поліції, постерунками державної поліції про осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь
іноземних держав. Анкети на осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на
користь СРСР та у контрабандистській діяльності. Донесення таємних агентів
польської державної поліції.
8. Польською мовою.
817.     1. Ф. 302
2. Постерунок державної поліції у Корецьких хуторах Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 3 справи
5. 1925–1929 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
818.     1. Ф. 303
2. Постерунок державної поліції у с. Головниця Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1924–1929 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у
шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з повітовим управлінням
державної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
819.     1. Ф. 305
2. Постерунок державної поліції у с. Житин Рівненського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1928–1929 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд та
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затримання осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР та
у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
820.     1. Ф. 306
2. Прикордонний постерунок державної поліції для репатріантів у м. Корець
Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Створено згідно з рішенням Ради Міністрів Польщі від 20–21 липня 1921 р.,
інструкцією Волинського воєводи для прикордонних постерунків державної
поліції про створення прикордонної охорони. До обов’язків постерунку прикордонної поліції входило запобігання випадкам нелегального переходу державного кордону як з боку Польщі, так і з боку Радянської України та нагляд
за тим, щоб легальний перехід через кордон відбувався тільки через визначені Міністерством зовнішніх справ контрольно-пропускні пункти. Постерунок
очолювався комендантом і підпорядковувався повітовому старості, окружному
управлінню державної поліції та начальнику району. Виконував службу на тих
самих засадах, що і державна поліція. Ліквідовано у вересні 1939 р.
4. 1 справа
5. 1922 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Управління 13-го Волинського округу державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
821.     1. Ф. 311
2. Постерунок державної поліції у с. Жаврів Рівненського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1922 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про розшук
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
822.     1. Ф. 319
2. Постерунок державної поліції у м. Корець–Шосе Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1925 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Управління 13-го Волинського округу державної поліції та листування
з Рівненським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за особами,
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
823.     1. Ф. 321
2. 4-та прикордонна рота державної поліції у м. Корець Рівненського повіту
Волинського воєводства
3. Див. Ф. 66
4. 1 справа
5. 1923 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового староства про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
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824.     1. Ф. 324
2. Комісаріат державної поліції у м. Здолбунів Волинського воєводства
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1923 р.
6. 2009 р.
7. Листування зі Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції стосовно осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Листування
з Рівненським повітовим староством, Управлінням 13-го Волинського округу
державної поліції про розшук та встановлення нагляду за особами, запідозреними у шпигунській діяльності на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
825.     1. Ф. 331
2. Постерунок державної поліції у м. Дубно Дубенського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 5 справ
5. 1927–1937 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського і Дубенського повітового управлінь державної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності
на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з
Дубенським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за особами,
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
826.     1. Ф. 332
2. Постерунок державної поліції у с. Варковичі Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1929–1936 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
827.     1. Ф. 333
2. Постерунок державної поліції у с. Крупець Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1936 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
Антоном Киселевським, запідозреним у шпигунській діяльності на користь
іноземної держави.
8. Польською мовою.
828.     1. Ф. 334
2. Залізничний постерунок державної поліції у м. Дубно Дубенського повіту
Волинського воєводства
3. Див. Ф. 129
4. 1 справа
5. 1929–1932 рр.
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6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
829.     1. Ф. 335
2. Постерунок державної поліції у с. Верба Дубенського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1927 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
830.     1. Ф. 337
2. Постерунок державної поліції у с. Смордва Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф.64
4. 1 справа
5. 1929 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
Якубом Сабельським, запідозреним у розвідувальній діяльності на користь
СРСР.
8. Польською мовою.
831.     1. Ф. 338
2. Постерунок державної поліції у с. Демидівка Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1927 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
832.     1. Ф. 340
2. Постерунок державної поліції у с. Торговиця Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1932 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
833.     1. Ф. 341
2. Постерунок державної поліції у с. Смига Дубенського повіту Волинського
воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1936 р.
6. 2009 р.
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7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
834.     1. Ф. 344
2. Постерунок державної поліції у с. Семидуби Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1928 р.
6. 2009 р.
7. Списки таємних агентів поліції.
8. Польською мовою.
835.     1. Ф. 347
2. Постерунок державної поліції у с. Золочівка Дубенського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 1 справа
5. 1930 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
836.     1. Ф. 353
2. Постерунок державної поліції у с. Сапожин Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 64
4. 2 справи
5. 1924 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав.
8. Польською мовою.
837.     1. Ф. 354
2. Відділ дефензиви командування 6-ї армії на Волині
3. –
4. 1 справа
5. 1920 р.
6. 2009 р.
7. Вказівки командування 6-ї армії на Волині про розшук осіб, запідозрених у комуністичній та розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
838.     1. Ф. 418
2. Начальник 6-го району Рівненського повітового староства у м. Корець Рівненського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 204
4. 1 справа
5. 1921 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Рівненським повітовим староством про встановлення польськорадянського кордону у відповідності до Ризького договору.
8. Польською мовою.
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839.     1. Ф. 508
2. Прикордонний постерунок державної поліції для репатріантів у с. Могиляни Здолбунівського повіту Волинського воєводства
3. Див. Ф. 306
4. 3 справи
5. 1923–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції, Експозитури
політичної поліції у м. Острозі та повітового староства про нагляд за особами,
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР та у шпигунстві
на користь іноземних держав. Список військовополонених 5-ї польської дивізії,
запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
840.     1. Ф. 542
2. Комісаріат державної поліції у м. Корець Волинського воєводства
3. Див. Ф. 113
4. 3 справи
5. 1921–1923 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції, Рівненського
повітового староства про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній
діяльності на користь СРСР та у шпигунстві на користь іноземних держав. Листування з командуванням 6-ї армії на Волині про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь СРСР.
8. Польською мовою.
841.     1. Р-6
2. Рівненське виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості, м. Рівне Рівненської області
3. Створене в 1939 р. як контора по закупівлі зернових хлібопродуктів. В 1941 р.
контора припинила свою діяльність, поновила її в 1944 р. як Рівненська обласна
контора Всесоюзного об’єднання “Заготзерно”. Відповідно до постанови Ради
Міністрів УРСР від 8 серпня 1957 р. № 881 реорганізована в Рівненське обласне управління хлібопродуктів. У 1961 р. перейменоване у Рівненське обласне
управління заготівель; з липня 1962 р. – Рівненське облуправління виробництва
і заготівель сільськогосподарських продуктів; з 1965 р. – Рівненське обласне
управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості; з 1969 р. – Рівненське облуправління хлібопродуктів; з серпня 1988 р. – Рівненське виробниче
об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості. Підпорядковувалось Всесоюзному об’єднанню “Заготзерно” Міністерства заготівель СРСР; з
1957 р. – Міністерству хлібопродуктів УРСР; з 1969 р. – Міністерству заготівель УРСР. Здійснювало організаційно-технічне керівництво роботою підприємств Рівненської області із закупівель, заготівель хлібопродуктів; забезпечувало закупівлю зерна, сортового насіння зернових культур; сприяло будівництву
нових підприємств, їх реконструкції та технічному оснащенню.
4. 81 справа
5. 1945–1968 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Уповноваженого Міністерства заготівель УРСР, Республіканської контори “Південьзаготзерно” про збереження державного хліба на заготпунктах
і підприємствах Рівненської області. Накази, вказівки обласного управління
хлібопродуктів. Постанова Рівненської обласної надзвичайної протиепідемічної комісії про заходи боротьби з туляремією. Плани розміщення зерна, іншої
продукції. Річні звіти: про заготівлю зернових культур, олійного насіння і насіння трав; про реалізацію зерна, заготівлю сільськогосподарської продукції;
про наявність зерна, відходів, насіння. Пояснювальні записки до річних звітів
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про господарську, фінансову діяльність. Зведені звіти про наявність, рух хлібофуражної продукції. Доповідні записки, інформації, довідки про ситуацію з
вивезенням зерна, збереженням державного хліба.
8. Російською, українською мовами.
842.     1. Р-86
2. Виконавчий комітет Костопільської районної Ради народних депутатів,
м. Костопіль Рівненської області
3. Створений у кінці 1939 р. як повітовий виконавчий комітет на території новоствореного Костопільського району Рівненської області. В грудні 1940 р.,
після перших виборів до місцевих органів влади, став виконавчим комітетом
районної Ради депутатів трудящих. Тимчасово припиняв свою діяльність під
час нацистської окупації району з липня 1941 р. по січень 1944 р. Відповідно до
Конституції СРСР 1977 р. перейменований у виконком Костопільської районної Ради народних депутатів. Підпорядковувався Рівненському облвиконкому.
Здійснював адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції на території району: затверджував плани економічного і соціального розвитку, бюджети району
та звіти про їх виконання, здійснював загальне адміністративне керівництво
підприємствами, установами і організаціями на території району. Районна Рада
обирала виконавчий комітет, створювала постійно діючі депутатські комісії:
планово-бюджетну, культури і народної освіти, шляхового будівництва і благоустрою, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку, відповідні відділи і
управління, затверджувала завідуючих відділами і начальників управлінь. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про Представника Президента України”
та розпорядження Представника Президента України у Рівненській області від
17 квітня 1992 р. № 16 виконкоми районних Рад народних депутатів були ліквідовані, натомість діють районні державні адміністрації.
4. 43 справи
5.1969–1995 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження бюро Костопільського райкому Компартії України, райвиконкому. Розпорядження Представника Президента України
у Костопільському районі. Рішення звужених засідань складу райвиконкому.
План практичних заходів і дій при переході на нормоване забезпечення населення продуктами харчування та промтоварами. Звіти, інформації, доповідні
записки про стан охорони державної таємниці.
8. Російською, українською мовами.
843.     1. Р-122
2. Виконавчий комітет Рівненської міської Ради народних депутатів, м. Рівне
Рівненської області
3. Створений в грудні 1939 р., після ліквідації Тимчасового управління у м. Рівне,
як виконавчий орган радянської влади в місті. У грудні 1940 р. відбулися перші
вибори до місцевих Рад, за підсумками яких було обрано Рівненську міську
Раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет. Рада і виконком тимчасово
припиняли свою діяльність під час нацистської окупації міста 1941–1944 рр. У
1977 р. перейменовано у виконком Рівненської міської Ради народних депутатів. Відповідно до рішення цієї Ради від 4 червня 1992 р. № 206 “Про структуру
управління містом” виконавчий комітет, як колегіальний орган ради, було ліквідовано, натомість утворено Рівненську міську управу, яка здійснює управління
містом через підпорядковані їй департаменти та управління. Було також утворено колегію управи – дорадчий орган при голові управи.
4. 38 справ
5. 1945–1991 рр.
6. 2009 р.
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7. Протоколи, рішення звужених засідань міськвиконкому. Генеральний план міста з нанесенням схеми розміщення споруд водогону. Технічні проекти реконструкції, розширення міської електромережі, водогону. Таблиці витрат води.
Техніко-економічні обґрунтування розвитку міста. Інформації, звіти, доповідні
записки. Списки репатрійованих громадян. Картки на осіб, позбавлених виборчих прав.
8. Російською, українською мовами.
844.     1. Р-204
2. Рівненська обласна рада, м. Рівне Рівненської області
3. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. на теренах колишнього Волинського воєводства було створено Рівненську область.
Водночас розпочав свою діяльність перехідний (тимчасовий) організаційний
комітет, що керував діяльністю обласних установ та організацій, підготував та
провів вибори до обласної ради депутатів трудящих. Через рік, у грудні 1940 р.,
проведено перші вибори до місцевих органів влади, за підсумками яких було
обрано виконавчий комітет обласної ради депутатів трудящих; з 1977 р. – Рівненська обласна рада народних депутатів. Облвиконком припинив свою діяльність у квітні 1992 р. у зв’язку з утворенням Рівненської обласної державної адміністрації. У 1994 р. відповідно до Закону України “Про формування місцевих
органів влади і самоврядування” та розпорядження Представника Президента
України у Рівненській області від 12 липня 1994 р. № 271 “Про припинення діяльності обласної державної адміністрації” був утворений виконавчий комітет
Рівненської обласної ради. У 1995 р. відповідно до рішення обласної ради від
10 серпня 1995 р. № 51 виконавчий комітет припинив свою діяльність. Прийнята у 1996 р. Конституція України закріпила за місцевими органами самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ,
міст, право на діяльність обласної ради як представницького органу місцевого
самоврядування. До її функцій належать: затвердження програм соціальноекономічного та культурного розвитку області; прийняття обласного бюджету
та розподіл коштів держбюджету у вигляді дотацій та субвенцій районам області; вирішення та урегулювання земельних відносин та інші питання, віднесені
до її відання.
4. 95 справ
5. 1940–1989 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Постанови, рішення, розпорядження Рівненського обкому КП(б)У, облвиконкому. Плани заходів, довідки бюро Рівненського обкому КП(б)У, облвиконкому
про післявоєнне відновлення і розвиток промисловості, сільського господарства, культури. Державні акти на право користування землею та графічні матеріали до них. Інформації, довідки про хід ліквідації неграмотності, малограмотності, переселення репатрійованих громадян, благоустрій могил партизан,
що загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Листування з Радою Міністрів
УРСР, Міністерством лісового господарства СРСР, військовими частинами,
райвиконкомами про відведення і закріплення земельних ділянок для військових потреб. Відомості про використання водних ресурсів, місцевої сировини,
рибних господарств, електростанцій; про хід сівби, обробітку і збирання коксагизу. Довідник про наявні ресурси підземних вод, придатних для централізованого водопостачання міст і промислових підприємств. План, карта м. Рівного.
Карти радіаційного стану в північних районах області, щільності радіоактивного забруднення місцевості. Карти: ґрунтів Рівненської області; гідрологічних
розрізів. Адміністративні карти Волинської, Рівненської областей.
8. Російською, українською мовами.
845.     1. Р-226
2. Виконавчий комітет Здолбунівської районної Ради народних депутатів,
м. Здолбунів Рівненської області
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3. Див. Р-86
4. 8 справ
5. 1988–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Здолбунівського райвиконкому. Інформації, доповіді, довідки, про стан охорони державної таємниці. Листування райвиконкому
з основної діяльності.
8. Російською, українською мовами.
846.     1. Р-274
2. Виконавчий комітет Рівненської районної Ради народних депутатів, м. Рівне Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 33 справи
5. 1945–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Витяги з ухвал Верховного Суду СРСР та Верховного Суду УРСР про звільнення із спецпоселень жителів Рівненського району. Постанови, рішення, розпорядження бюро райкому КП(б) України, райвиконкому. Постанови, рішення
звужених засідань райвиконкому. Витяги з протоколів засідань райвиконкому
стосовно куркульських, одноосібних господарства в районі. Акти про конфіскацію майна громадян, виселених на спецпоселення. Списки осіб, які прибули:
із спецпоселень; у порядку репатріації з Аргентини, Бразилії, Уругваю та ін.
Характеристики на жителів сіл, куркульські господарства. Перелік могил радянських воїнів, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
8. Російською, українською мовами.
847.     1. Р-328
2. Державний архів Рівненської області, м. Рівне Рівненської області
3. Створений у березні 1940 р. як Рівненський історичний архів. З 1941 р. – Державний архів Рівненської області, з 1958 р. – Рівненський обласний державний
архів, з 1980 р. – знову Державний архів Рівненської області. У 1988 р. держархіву області передано функції ліквідованого архівного відділу облвиконкому.
З 1991 р. на баланс держархіву передано приміщення та документи обласного
архіву КПУ. Державний архів Рівненської області є структурним підрозділом
Рівненської облдержадміністрації, підпорядковується Державному комітету архівів України. Основні завдання архіву: забезпечення належної збереженості
документів НАФ, організаційно-методичне керівництво архівними установами
області, виконання соціально-правових запитів громадян.
4. 581 справа
5. 1943–2007 рр.
6. 2007–2010 рр.
7. Накази, директиви Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР.
Накази директора архіву з основної діяльності. Паспорти архіву. Положення про режимно-секретну службу держархіву. Протоколи засідань звуженого
складу ЕПК. Акти приймання-передавання документів архіву. Річні, квартальні, місячні плани роботи. Звіти про стан охорони державної таємниці, роботу
режимно-секретної служби. Особові справи дослідників та відвідувачів читального залу; вимоги на видавання документів. Документи про виявлення, облік та використання документальних матеріалів. Списки-довідники, складені
працівниками архіву за документами так званих “оперативно-чекістських розробок”, що містять відомості про: співробітників польської поліції; осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності та у шпигунстві; членів розвідгрупи
Рикуна; спіробітників німецьких розвідувального бюро “Д.І.Д.” і “Вроцлав”;
керівників, голів, старост, членів та працівників міських, районних та сільських
управ періоду нацистської окупації; керівників та членів німецьких партій, організацій, спілок; співробітників гебітскомісаріату, ортскомендатури, біржі
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праці, казино та інших німецьких установ, перекладачів окупаційного періоду; співробітників української поліції (шуцманшафт), поліції порядку України
(орднунгсполіцай); осіб, які служили в органах української (народної) міліції
у 1941–1943 рр. Відомості про осіб, яких звинувачували у приналежності до
УПА, українських політичних організацій, товариств та спілок (Організації
українських націоналістів – ОУН, Української народно-демократичної організації (УНДО), товариств “Просвіта”, “Просвітянська хата”, “Союз українок”,
“Пласт”, “Рідна хата”, “Сільський господар”). Інформації про керівників, членів єврейських сіоністських товариств, організацій, партій, що діяли на території Волинського воєводства: Комітету допомоги євреям – жертвам війни на
Україні, Робітничої партій “Поалей-Ціон”, єврейських еміграційних товариств,
єврейських релігійних товариств, Об’єднання єврейських жінок, товариств –
єврейських студентів, охорони здоров’я єврейського населення, ремісничого,
кас безвідсоткових позик “Гемілус Хесед”, ревізійної комісії товариства “Ліга
допомоги працюючим у Палестині”, товариства з розповсюдження професійної і сільської праці серед євреїв “ОРТ”, культурно-просвітницьких товариств:
“Талмуд-Тора”, “Тарбут”, “Культур-Ліга”, “Хайрев”, “Ябне” та ін.; товариства
опіки над єврейськими сиротами та залишеними дітьми на Волині, товариства
допомоги першій 8-микласній гуманітарній гімназії спільного навчання в м.
Рівному, благодійного товариства допомоги бідним жінкам “Гахносас Кало”,
благодійного товариства допомоги бідним і хворим євреям “Гахносас Орхім”
і “Лінас-Гацедек”, організації “Брітх-Гахаял” ім. В. Жаботинського, організації єврейських скаутів, єврейських молодіжних організацій, спортивних клубів:
“Гасмонеа”, “Ганоель”, “Маккабі”, “Шомрія”; профспілки вчителів єврейських
шкіл в м. Рівному. Відомості про кореспондентів: газет “Волинь”, “Вісті”, “Відродження”, “Голос Сарненщини”, “Гайдамака”, “За самостійну Україну”, “Нове
слово”, “Наші дні”, “Самостійність”, “Українка”; журналів “До зброї”, “Пробоєм”; календарів “За народ”, “Рільник”.
8. Російською, українською мовами.
848.     1. Р-330
2. Архівний відділ виконавчого комітет Рівненської обласної Ради народних
депутатів, м. Рівне Рівненської області
3. Створено у грудні 1939 р. як архівний відділ Управління НКВС Рівненської області. Підпорядковувався Архівному відділу НКВС УРСР. Здійснював збирання документальних джерел Другої світової війни, їх передачу органам НКВСУНКВС для оперативної роботи, використанням архівних документів у науковій та агітаційній роботі, відновленням роботи архівних установ на території
області та загальним керуванням цими архівами. Ліквідовано 1 грудня 1988 р.
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. № 202 та
рішення сесії Рівненської обласної Ради від 6 жовтня 1988 р. № 52. Функції, які
виконував відділ до грудня 1988 р., перебрав на себе Державний архів Рівненської області.
4. 91 справа
5. 1944–1981 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по архівному відділу Рівненського облвиконкому. Журнали реєстрації
наказів, директив, розпоряджень МВС СРСР. Паспорти архіву з пояснювальними записками. Протоколи засідань ЕПК. Плани роботи архівного відділу.
Статистичні звіти, відомості про роботу архівного відділу, міських і районних
архівів Рівненської області. Пояснювальні записки до звітів. Інформації: про
виявлення документів в архіві, стан і опрацювання архівних фондів; про облік і
зберігання топографічних карт у спецчастині; про роботу з кадрами. Листування: про передавання районними архівами літератури на зберігання до обласного архіву; про виділення коштів на придбання літератури; про використання
списків-довідників; про відсутність документів в архіві польського міністерства комунікацій; про нестачу кадрів в архівних установах області.
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8. Російською, українською мовами.
849.     1. Р-361
2. Виконавчий комітет Дубровицької районної Ради народних депутатів,
м. Дубровиця Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 50 справ
5. 1962–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України, райвиконкому. Рішення, розпорядження звужених засідань райвиконкому. Інформації про стан охорони державної таємниці.
8. Російською, українською мовами.
850.     1 .Р-477
2. Головне управління архітектури і містобудування Рівненського облвиконкому, м. Рівне Рівненської області
3. Розпочало діяльність у грудні 1944 р. відповідно до постанови Ради Народних
Комісарів СРСР від 24 грудня 1944 р. № 751 як обласний відділ у справах архітектури облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 6
квітня 1956 р. № 376 був перейменований в обласний відділ у справах будівництва та архітектури. У 1987 р. відділ реорганізовано в Головне управління
архітектури і містобудування облвиконкому, згідно з постановою ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1987 р. № 347 та рішенням Рівненської обласної ради народних депутатів від 28 листопада 1987 р. № 29. Підпорядковувалось Державному комітету у справах будівництва та архітектури
при Раді Міністрів УРСР та Рівненському облвиконкому. Займалось розглядом
технічної документації у сфері цивільного будівництва, плануванням міст і сіл,
геодезичним проектуванням та впровадженням нових прогресивних методів
будівництва.
4. 420 справ
5. 1954–2001 рр.
6. 2010 р.
7. Документи про планування міст, селищ міського типу, районів області: генеральні, проектні, опорні плани з пояснювальними записками; плани, схеми прилеглих районів; ескізи забудови; видавничі оригінали топографічних зйомок.
Листування зі Львівською філією “Діпрограду” з питань будівництва промислових підприємств в області; з Московським державним проектним інститутом
про вибір пунктів розміщення промислових підприємств в області.
8. Російською, українською мовами.
851.     1. Р-491
2. Виконавчий комітет Дубенської районної Ради народних депутатів, м. Дубно Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 46 справ
5. 1944–1988 рр.
6. 2009–2010 рр.
7. Постанови, рішення, розпорядження бюро міськкому Компартії України, райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому. Списки громадян, які прибули у район з-за кордону, з місць позбавлення волі по амністії та вивезених на
спецпоселення. Листування з питань відведення земельних ділянок для спеціальних потреб. Документи про роботу районної надзвичайної протиепідемічної комісії. Акти про встановлення збитків підприємствам району, заподіяних
німецько-нацистськими загарбниками.
8. Російською, українською мовами.
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852.     1. Р-505
2. Виконавчий комітет Сарненської районної Ради народних депутатів,
м. Сарни Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 45 справ
5. 1944–1992 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, розпорядження звужених засідань райвиконкому. Генеральні плани
м. Сарни, смт Степань, смт Клесів з пояснювальними записками. Проект планування м. Сарни, промислових дільниць міста та району. Схеми районного
планування, інженерно-геологічного районування, магістралей, транспорту, теплопостачання. Карти м. Сарни, смт Клесів, смт Степань. Листування з питань
відведення земельних ділянок для потреб військових частин. Висновки комісії
з розслідування злочинів, заподіяних німецько-нацистськими загарбниками на
території району.
8. Російською, українською мовами.
853.     1. Р-586
2. Рівненське Головне планово-економічне управління, м. Рівне Рівненської
області
3. Створене у 1944 р. як планова комісія облвиконкому. Відповідно до постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1988 р. та рішення облвиконкому від 6 жовтня 1988 р. комісія була реорганізована у Головне
планово-економічне управління, яке підпорядковувалось Держплану УРСР та
облвиконкому. Здійснювало організаційне та методичне керівництво мережею
районних та міською плановими комісіями; розробляло проекти перспективних і річних планів розвитку народного господарства Рівненської області,
соціально-культурного будівництва, контролювало їх виконання.
4. 112 справ
5. 1944–1986 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро обкому КП(б)У, облвиконкому. Накази обласної планової комісії. Перспективний план газифікації населених пунктів. Плани, схеми районного планування Рівненської області, районів області, пояснювальні записки до
них. План організації розвитку сировинної бази Вовковийського, Мізоцького,
Мирогощанського, Семидубського пивоварних заводів. Інформації, довідки про
виробництво цементу, залізобетонних виробів, будівельного каменю; про будівництво об’єктів мобілізаційного призначення, цивільної оборони. Листування з
Держпланом УРСР, Рівненським обкомом КП(б)У, районними плановими комісіями, установами міста: про відновлення і розвиток господарства області, про
виробництво і споживання електроенергії Рівненською електростанцією, про
будівництво і реконструкцію заводів, мостів; з Військовою Радою Львівського
військового округу, начальником 23-го Управління оборонного будівництва про
відведення лісосічного фонду для військових потреб; зі Львівським територіальним управлінням матеріальних резервів про надання нарядів на будматеріали; зі Львівським м’ясотрестом про стан і перспективи розвитку тваринництва
в області. Техніко-економічні дослідження, обґрунтування на будівництво овочесушильних заводів у містах Дубно, Рівне, Червоноармійськ, реконструкцію Антонівської вузькоколійної залізниці, Шпанівського цукрового заводу.
Проект, техніко-економічні обґрунтування, кошторисно-фінансові розрахунки
першої Рівненської сільської енергосистеми. Короткий геологічно-економічний
огляд Львівського економічного району. Таблиці характеристик родовищ корисних копалин Рівненської області. Карта торф’яного фонду області. Карти-схеми
енергетичного використання р. Горинь. Економічна характеристика м. Рівне.
Техніко-економічна характеристика комунальних водогонів. Зведені баланси
трудових ресурсів.
8. Російською, українською мовами.
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854.     1. Р-587
2. Рівненське обласне державне лісогосподарське об’єднання “Рівнеліс” Міністерства лісового господарства України, м. Рівне Рівненської області
3. Створене в лютому 1944 р. як Волинське територіальне управління лісоохорони і лісонасаджень для Рівненської та Волинської областей. У березні-червні
1944 р. тимчасово перебувало у м. Луцьку. У січні 1947 р. перейменовано у
Волинське міжобласне управління лісового господарства; з 1952 р. – Рівненське обласне управління лісового господарства; з 1959 р. – Рівненське обласне
управління лісового господарства і лісозаготівель; з 1988 р. – Рівненське обласне виробниче лісогосподарське об’єднання “Рівнеліс”; з 1991 р. – Рівненське
обласне державне лісогосподарське об’єднання “Рівнеліс”. Підпорядковувалось уповноваженому Головлісохорони СРСР в УРСР, Міністерству лісового
господарства УРСР; з 1953 р. – Рівненському обласному управлінню сільського
господарства і було його структурним підрозділом (відділом); з 1959 р. – Головному управлінню лісового господарства і заготівель при Раді Міністрів УРСР; з
травня 1966 р. – Міністерству лісового господарства УРСР та Рівненському облвиконкому; з 1991 р. – Міністерству лісового господарства України. Здійснює
загальне керівництво лісовим господарством і лісозаготівлею в області.
4. 1190 справ
5. 1946–2002 рр.
6. 2010 р.
7. Генеральний план розвитку лісового господарства області. Плани, схеми, проекти організації та розвитку лісгоспів в області, лісонасаджень, осушення заболочених лісових площ, протипожежного устрою лісонасаджень. Таксаційні описи
лісових виробничих ділянок, лісництв. Документи про відведення резервного
лісосічного фонду головного користування на особливий період у Березнівському, Володимирецькому, Дубенському, Зарічненському, Костопільському,
Соснівському лісгоспзагах. Листування про відведення земель у тимчасове користування з Держлісфонду. Технологічні схеми, робочі креслення, кошториси
на будівництво осушувальної мережі лісництв. Карти-схеми лісів Рівненської
області, дорожньої мережі в Держлісфонді поліської частини області. Схеми протипожежних заходів. Пожежні карти. Акти перевірки стану режимносекретної діяльності. Звіти про стан охорони державної таємниці. Документи
про працівників лісових господарств, які загинули у 1945–1947 рр.
8. Російською, українською мовами.
855.     1. Р-619
2. Струтинський Микола Володимирович, партизан Великої Вітчизняної війни
3. Струтинський М. В. – радянський партизан, письменник, журналіст. Народився
1 квітня 1920 р. у м-ку Тучині Рівненської області. На початку війни у 1941 р.
очолював партизанську групу, брав участь у багатьох військових операціях, був
уповноваженим по зв’язку між партизанським загоном Д. Медведєва та радянським підпіллям у м. Рівне. Після війни проходив службу в органах державної
безпеки Львівської області. Автор серії книг про діяльність партизанського загону “Переможці”: “Дорогою безсмертя”, “Подвиг”, “На берегах Горині та Случі” , а також численних публікацій у газетах та журналах. Лауреат літературної
премії імені М.І. Кузнецова. Помер 11 липня 2003 р.
4. 42 справи
5. 1941–1973 рр.
6. 2006 р.
7. Листування з редакціями газет та журналів у м. Свердловську про партизанарозвідника М.І. Кузнецова. Довідки-підтвердження, довідки-характеристики про
участь М.В. Струтинського у партизанському русі. Рукопис довідки М.В. Струтинського про написання книги “На берегах Горині та Случа”. Підшивки газет
“Лемберг-Цайтунг”, “Газета Львівська”. Інформаційні бюлетені про політичні і воєнні події “Відомості польські”, “Пляцувка”, “Залога”, “Річ Посполи-
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та Польська”. Періодичні видання “Шанець”, “Валька”. Щотижнева хроніка
політичних, воєнних суспільних, господарських і культурно-просвітницьких
подій “Фронт Заходний”, “Слово польське”. Політико-сатиричний журнал “Совізджал”. Політичні інформації у виданнях “Коммунікат”, “Служба панства”.
Брошура І. Матушевського “Воля Польська”. Реферат Р. Дмовського “Українська проблема 1930 року”. Символічне зображення керівника УПА “Поліська
Січ” отамана Тараса Бульби-Боровця.
8. Російською, польською мовами.
856.     1. Р-1095
2. Виконавчий комітет Корецької районної Ради народних депутатів, м. Корець Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 26 справ
5. 1960–1993 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження райкому Компартії України, райвиконкому.
Рішення звужених засідань райвиконкому. Звіти, інформації про стан охорони
державної таємниці. Листування з питань роботи режимно-секретного органу.
8. Російською, українською мовами.
857.     1. Р-1185
2. Виконавчий комітет Березнівської районної Ради народних депутатів,
смт Березне Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 35 справ
5. 1967–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Протоколи, рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації, довідки про стан охорони державної
таємниці.
8. Російською, українською мовами.
858.     1. Р-1188
2. Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, м. Рівне Рівненської області
3. Розпочав свою діяльність у 1915 р. за ініціативою Товариства по розповсюдженню освіти (групи професорів Київського політехнічного інституту) як Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище. З 1922 р. – Київський меліоративний технікум; у 1924 р. реорганізований у вищий інженерномеліоративний технікум; з 1927р. – Київський меліоративно-землевпорядний
політехнікум, який у 1930 р. увійшов до складу Київського сільськогосподарського інституту; з 1934 р. – Київський гідромеліоративний інститут. Під час війни частково евакуйований спочатку в Харків, потім в Алма-Ату. Відомча підпорядкованість також змінювалася: до 1956 р. знаходився у віданні Всесоюзного
Комітету у справах вищої школи при Раді Міністрів СРСР; у 1956 р. переданий
Міністерству сільського господарства СРСР; з серпня 1957 р. – у віданні Міністерства вищої освіти СРСР. Згідно з наказом цього міністерства від 31 грудня
1957 р. № 1335 заклад перейменовано у Київський інститут інженерів водного
господарства. У 1959 р. заклад переведено до м. Рівного та перейменовано в
Український інститут інженерів водного господарства. У 1982 р. нагороджено
орденом Дружби народів. У 1995 р. закладу надано статус Української державної академії водного господарства; у 1998 р. на базі академії, автотранспортного
та текстильного технікумів м. Рівного утворено Рівненський державний технічний університет, який у 2002 р. отримує назву Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП). У 2004 р.
УДУВГП надано статус Національного університету водного господарства та
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природокористування (НУВГП). Готує спеціалістів гідромеліоративного і гідроенергетичного будівництва, екологів, економістів та ін.
4. 334 справи
5. 1947–1974 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, вказівки Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР,
міністерств вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і УРСР. Витяги з наказів
Міністерства оборони СРСР про присвоєння військових звань студентам. Постанови обкому Компартії України, облвиконкому. Накази ректора інституту.
Плани, схеми міст, селищ міського типу із зазначенням каналізаційних мереж,
свердловин, мереж водогону, насосних станцій, очисних споруд, ліній зв’язку
і телеуправління. Плани прив’язки геологічних виробок міст, селищ міського
типу, каналізації. Плани з водозабезпечення населених пунктів. Технічні проекти на будівництво каналізації в містах. Відомості ув’язки координат міст,
теодолітних ходів міст, свердловин, очисних споруд, каналізації, теплотраси,
насосних станцій. Доповіді про військову підготовку студентів на військовій
кафедрі. Пікетажні журнали.
8. Російською, українською мовами.
859.     1. Р-1200
2. Виконавчий комітет Млинівської районної Ради народних депутатів,
смт Млинів Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 18 справ
5. 1972–1989 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації, доповідні записки, листування про виконання постанов, рішень партійних і радянських органів. Характеристика Млинівського району. Схема планування району з пояснювальною запискою та графічним матеріалом.
8. Російською, українською мовами.
860.     1. Р-1331
2. Виконавчий комітет Острозької міської ради, м. Острог Рівненської області
3. Створений у лютому 1940 р. як орган радянської влади у м. Острозі. У грудні
1940 р. проведено перші вибори до місцевих Рад, обрано Острозьку міську
раду депутатів трудящих та її виконавчий комітет. Тимчасово припиняв свою
діяльність в 1941–1944 рр. під час окупації території Острозького району
німецько-нацистськими загарбниками. З січня 1963 р. по січень 1965 р. місто
та його органи влади перебували у складі Гощанського району. У 1977 р. установу перейменовано у виконавчий комітет Острозької міської Ради народних депутатів. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 7 липня
1995 р. м. Острог віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. З
1997 р. – виконком Острозької міської ради. Здійснює загальне керівництво
господарським, соціально-культурним комплексами на території міста, діяльністю підпорядкованих міських органів управління, підприємств, установ і
організацій, охорону державного і громадського порядку, а також керує діяльністю постійних комісій різного профілю, які формуються з числа депутатів
Острозької міської ради.
4. 16 справ
5. 1996–2000 рр.
6. 2010 р.
7. Розпорядження міського голови Острога. Звіти про стан охорони державної таємниці. Інформації, аналітичні записки про роботу режимно-секретного органу,
дотримання режиму секретності.
8. Українською мовою.
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861.     1. Р-1434
2. Виконавчий комітет Гощанської районної Ради народних депутатів,
смт Гоща Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 49 справ
5. 1963–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України, райвиконкому. Рішення, розпорядження звужених засідань райвиконкому. План практичних заходів і дій на території Гощанського району при можливому переході на нормоване постачання
населення. Звіти, інформації про стан охорони державної таємниці. Листування
з питань відведення земельних ділянок. Документи про роботу надзвичайної
протиепідемічної комісії.
8. Російською, українською мовами.
862.     1. Р-1498
2. Виконавчий комітет Дубенської міської ради, м. Дубно Рівненської області
3. Створено у лютому 1940 р. як орган радянської влади у м. Дубно. У грудні
1940 р. відбулися перші вибори до місцевих Рад, обрано Дубенську міську Раду
депутатів трудящих та її виконавчий комітет. Тимчасово припиняв свою діяльність у 1941–1944 рр. під час окупації території Дубенського району німецьконацистськими загарбниками. У 1977 р. перейменовано у виконавчий комітет
Дубенської міської Ради народних депутатів. Відповідно до Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1977 року м. Дубно віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. Згідно з Указом Президії Верховної ради
УРСР від 21 жовтня 1988 р. відбулося об’єднання міської та районної Рад народних депутатів. Утворена рада отримала назву Дубенська міська Рада народних депутатів. Відповідно до рішення Дубенської міської Ради народних
депутатів від 10 квітня 1992 р. відбулося роз’єднання на Дубенську міську і
Дубенську районну Ради народних депутатів. Виконком міської ради керує господарським, соціально-культурним комплексами на території міста, здійснює
загальне управління діяльністю підпорядкованих міських адміністративних органів, підприємств, установ і організацій, охорону державного і громадського
порядку, а також керує діяльністю постійних комісій, які формуються з числа
депутатів міської ради.
4. 11 справ
5. 1978–2000 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження міськвиконкому. Рішення звужених засідань міськвиконкому. Інформації, доповіді, довідки, звіти про стан охорони
державної таємниці.
8. Російською, українською мовами.
863.     1. Р-1633
2. Виконавчий комітет Володимирецької районної Ради народних депутатів,
смт Володимирець Рівненської області
3. Див. Р-86
4. 52 справи
5. 1966–1992 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України, райвиконкому. Рішення звужених
засідань райвиконкому. План заходів щодо захисту персоналу Рівненській АЕС
та населення у разі можливих нештатних ситуацій на станції. Копії інформацій,
доповідних записок, адресованих вищим профільним органам про стан охорони державної таємниці. Листування з Рівненським облвиконкомом з питань забезпечення державної таємниці, дотримання режиму секретності.
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8. Російською, українською мовами.
864.     1. Р-1934
2. Управління архітектури і містобудування Рівненського міськвиконкому,
м. Рівне Рівненської області
3. У 1945 р. відповідно до постанови РНК СРСР від 22 березня 1945 р. № 527
було запроваджено посаду головного архітектора м. Рівне. До 1959 р. ця посада
числилася у штаті обласного відділу у справах будівництва та архітектури. Відповідно до постанови бюро обкому КПУ і облвиконкому від 20 березня 1959 р.
№ 265 та рішення Рівненської міської Ради депутатів трудящих від 20 червня
1959 р. № 265 було створено окреме Управління головного архітектора міста. Відповідно до постанови Рівненської обласної Ради народних депутатів
від 17 листопада 1987 р. № 266 та рішення Рівненського міськвиконкому від
13 січня 1988 р. № 5 цю структуру реорганізовано в Управління архітектури
та містобудування Рівненського міськвиконкому. Займалося плануванням і забудовою м. Рівного, відведенням земельних ділянок під будівництво, затвердженням технічної документації, контролем за виконанням будівельних робіт
у межах міста.
4. 297 справ
5. 1925–1938, 1945–1974 рр.
6. 2005, 2010 рр.
7. Генеральні, проектні, опорні плани. Плани прилеглих районів, червоних ліній і
ескізи забудови. Проекти планування центру міста, східного і західного районів
міста, приміської зони з відповідними пояснювальними записками. Схеми розташування вулиць, будівель міста, вертикального планування, транспортного
зв’язку, приміських доріг, організації руху транспорту, водозабезпечення, каналізації, гідротехнічних споруд і зливостоків, енергозабезпечення, телефонізації,
радіофікації, першочергового будівництва, розташування зелених зон і місць
відпочинку у м. Рівному, приміського розселення. Документи топографічних
зйомок, планшети, фотоплани. Карта корисних копалин, місцевих будівельних
матеріалів.
8. Російською мовою.
865.     1. Р-2333
2. Рівненський обласний військовий комісаріат Прикарпатського військового округу Міністерства оборони СРСР, м. Рівне Рівненської області
3. Створено у лютому 1944 р. Підпорядковувався штабу Прикарпатського військового округу та Міністерству оборони СРСР. Займався обліком, організацією
призову на строкову військову службу та навчанням військовозобов’язаних,
здійснював загальне керівництво районними та міськими військкоматами на
території області.
4. 80 справ
5. 1944–1968 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласного військового комісара. Документи: про організацію
районних військових комісаріатів; про військово-географічний опис області;
про військово-економічний стан районів області. Списки, повідомлення, донесення про осіб, що загинули чи зникли безвісти. Книга обліку втрат офіцерів
місцевих органів військового управління. Листування з питань обліку офіцерів,
які були в полоні. Військово-економічні довідки по районах області. Донесення про надзвичайні події, прояви бандитизму на території Рівненської області.
Ліквідаційні акти Рівненського військового комісаріату, розформованих районних військових комісаріатів.
8. Російською мовою.
866.     1. Р-2584
2. ВАТ “Рівненський завод “Газотрон”, м. Рівне Рівненської області
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3. Відповідно до рішення Ради Міністрів СРСР від 8 березня 1958 р. № 226 та
наказу Управління машинобудування та приладобудування Львівського раднаргоспу від 12 червня 1958 р. № 130 у м. Рівному на базі металофурнітурного
заводу почав діяти завод газорозрядних приладів, що став одним з перших підприємств електронної промисловості в Україні. З березня 1962 р. завод було
перейменовано на Підприємство поштова скринька (п/с) № 59 Львівського
раднаргоспу; з 1966 р. – Підприємство п/с А–7208; з 1977 р. – Рівненський завод імені 60-річчя Жовтня; з 1982 р. – Виробниче об’єднання “Газотрон”; з
1992 р. – Державне підприємство “Газотрон”; з 1994 р. – ВАТ Рівненський завод “Газотрон”. Підприємство підпорядковувалось Управлінню машинобудування та приладобудування Львівського раднаргоспу; з 1965 р. – Міністерству
електронної промисловості СРСР; з 1992 – Міністерству промислової політики України. Має низку дочірніх підприємств, зокрема ТОВ “Газотрон-Люкс”,
що входить до складу корпорації “Астрон-Україна”. Підприємство виготовляє
газорозрядні індикатори (точкові та цифрові), енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи, знакосинтезуючі газорозрядні панелі постійного струму,
модулі на цих панелях. Ці вироби знайшли широке застосування як у цивільній,
так і військовій техніці, системах радіаційного захисту АЕС, кораблебудуванні
тощо. Налагоджено також виробництво різних типів лазерів, товарів народного
споживання (світильників, гірлянд, годинників, замків), медичних приладів.
4. 101 справа
5. 1961–2009 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, вказівки, службові записки Міністерства електронної промисловості
СРСР. Накази, розпорядження директора заводу. Плани виробництва промислової продукції. Перспективні, тематичні плани науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт. Звіти про виконання виробничих планів. Звіти про
стан охорони державної таємниці. Довідки про рівень рентабельності продукції. Листування дослідно-конструкторського бюро підприємства. Техпромфінплани заводу. Виробничо-технічні паспорти. Техніко-економічні показники. Баланси виробничих потужностей. Штатні розписи.
8. Російською, українською мовами.
867.     1. Р-2721
2. Рівненський об’єднаний авіазагін Українського управління цивільної авіації, м. Рівне Рівненської області
3. У 1945 р. на військовому аеродромі поблизу м. Рівного почав діяти невеличкий
авіаційний підрозділ для підтримання оперативного зв’язку з північними районами Рівненщини. У 1950 р. цей підрозділ було збільшено і перетворено у 224-й
авіазагін Українського управління цивільної повітряного флоту. Внаслідок реорганізації у 1962 р. три авіазагони (94-й, 88-й, 98-й) об’єднали один загін за
номером 91, авіатехніка якого базувались у містах Рівному, Луцьку і Тернополі.
З 30 липня 1963 р. почав діяти Рівненський об’єднаний авіазагін цивільної авіації, до складу якого увійшли 91-й авіазагін та цивільний аеропорт у м. Рівного.
Підпорядковувався Українському управлінню цивільної авіації та Міністерству
цивільної авіації УРСР. Головні завдання, що покладалися на об’єднаний авіазагін – проведення сільськогосподарських авіахімробіт, обробка з повітря сільгоспугідь південних територій України, в Криму, на Північному Кавказі та в
інших регіонах СРСР, а також здійснення авіаперевезень населення, здебільшого в межах України.
4. 16 справ
5. 1962–1980 рр.
6. 2010 р.
7. Накази командира авіазагону. Акти про стан придатності місцевих аеродромів.
Документи: про катастрофи літаків АН-2, що були на балансі авіазагону; про
узгодження будівництва аеродромів; про землевідведення для потреб загону.
Листування про експлуатацію аеродромів, аеродромних споруд, здійснення по-
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льотів на аеродромах цивільної авіації.
8. Російською мовою.
868.     1. Р-2838
2. Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, м. Кузнецовськ Рівненської області
3. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 15 березня 1977 р. новозбудованому населеному пункту на території Володимирецького району, поряд з
Рівненською АЕС, було присвоєно назву – селище міського типу Кузнецовськ
(в честь розвідника, Героя Радянського Союзу М.І. Кузнецова). Було також обрано Кузнецовську селищну Раду народних депутатів та сформовано її виконком. У 1984 р. смт Кузнецовськ отримало статус міста обласного підпорядкування. Виконавчий комітет міської Ради уперше обрано на 13-й сесії Кузнецовської міської ради народних депутатів 4 грудня 1984 р. З 1997 р. – виконком
Кузнецовської міської ради. Виконує адміністративні, розпорядчі та виконавчі
функції на території міста.
4. 38 справ
5. 1985–2000 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження міськвиконкому. Рішення звужених засідань міськвиконкому. Інформації, доповіді, довідки, звіти про стан охорони
державної таємниці.
8. Українською, російською мовами.
869.     1. Р-2853
2. Демидівська районна державна адміністрація, смт Демидівка Демидівського району Рівненської області
3. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р.
№ 346 на Рівненщині утворено Демидівський район. Згідно з розпорядженням
Президента України від 15 грудня 1995 р. № 445 створено Демидівську районну
державну адміністрацію, яка у своїй діяльності підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністрації. Виконує функції державного управління на території району; через
підпорядковані установи й організації забезпечує економічний і соціальний
розвиток району.
4. 10 справ
5. 1996–2001 рр.
6. 2010 р.
7. Накази голови райдержадміністрації з основної діяльності. Звіти, довідки, листування про стан охорони державної таємниці.
8. Українською мовою.
870.     1. Р-2857
2. Млинівська районна державна адміністрація, смт Млинів Млинівського
району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252 та розпорядженням Представника Президента України у Рівненській
області від 17 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету Млинівської
районної Ради народних депутатів, його відділів та інших структурних підрозділів. Районна адміністрація підпорядковувалась Представникові Президента
України у районі, який одночасно був її головою. Після виборів депутатів до
рад всіх рівнів у 1994 р. розпорядженням Представника Президента України
у Млинівському районі від 16 липня 1994 р. райдержадміністрація припинила
діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому комітету. У жовтні
1995 р. ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові
України, Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністра-
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ції. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативноправовими актами. Виконує функції органу державного управління на території
Млинівського району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 8 справ
5. 1996–2002 рр.
6. 2010 р.
7. Інформації про хід виконання першочергових заходів органів влади та правоохоронних органів, пов’язаних з можливими акціями протесту та громадської
непокори. Звіти, довідки про стан охорони державної таємниці.
8. Українською мовою.
871.     1. Р-2858
2. Костопільська районна державна адміністрація, м. Костопіль Костопільського району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента
України у Костопільському районі від 24 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету Костопільської районної Ради народних депутатів, його відділів
та інших структурних підрозділів. Районна адміністрація підпорядковувалась
Представникові Президента у районі, який одночасно був її головою. Після виборів депутатів до рад всіх рівнів у 1994 р., за розпорядженням Представника Президента України у Костопільському районі від 15 липня 1994 р. № 234,
райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження передані голові
і виконавчому комітету. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640 та рішення сесії районної Ради від 18 серпня 1995 р. № 54
ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної
адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України,
Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністрації. Виконує
функції органу державного управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 10 справ
5. 1996–2001 рр.
6. 2009 р.
7. Інформації про роботу режимно-секретного підрозділу. Листування з питань
мобілізаційної підготовки.
8. Українською мовою.
872.     1. Р-2859
2. Острозька районна державна адміністрація, м. Острог Острозького району
Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента
України в Острозькому районі від 30 квітня 1992 р. № 9 на базі виконавчого комітету Острозької районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів. Після виборів депутатів до Рад всіх рівнів у 1994 р., за розпорядженням Представника Президента України в Острозькому районі від 15 липня
1994 р. № 167 райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження
передані голові і виконавчому комітету. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640 та рішення сесії районної Ради від 17 серпня
1995 р. № 57 ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної
державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністрації. Виконує функції органу державного управління на території району;
забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 23 справи
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5. 1995–2004 рр.
6. 2010 р.
7. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності. Протоколи
засідань експертної комісії. Звіти, доповіді, листування з питань мобілізаційної
підготовки, охорони державної таємниці, роботи режимно-секретного підрозділу.
8. Українською мовою.
873.     1. Р-2861
2. Березнівська районна державна адміністрація, м. Березне Березнівського
району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента
України у Березнівському районі від 14 травня 1992 р. № 25 на базі виконавчого комітету Березнівської районної Ради народних депутатів, його відділів
та структурних підрозділів. Розпорядженням Представника Президента України у Березнівському районі від 25 травня 1992 р. № 42 утворено секретаріат
райдержадміністрації. Після виборів депутатів до рад всіх рівнів у 1994 р. та
розпорядження Представника Президента України у Березнівському районі
від 15 липня 1994 р. № 146, райдержадміністрація припинила діяльність, а її
повноваження передано голові і виконавчому комітету. Відповідно до Указу
Президента України від 24 липня 1995 р. № 640 ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України,
а також обласній державній адміністрації. Виконує функції органу державного
управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток
району.
4. 11 справ
5. 1992–2000 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження, накази Представника Президента України у Березнівському районі, райдержадміністрації з питань проведення грошової реформи та мобілізаційної роботи. Вказівки, доповідні записки, звіти про стан охорони державної
таємниці.
8. Українською мовою.
874.     1. Р-2865
2. Рівненське виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства “Рівнеоблводоканал”, м. Рівне Рівненської області
3. Створено у 1928 р. Підпорядковувалось Рівненському обласному управлінню
комунального господарства. Забезпечує потреби у питній та технічній воді
промислових підприємств та мешканців м. Рівного, смт Квасилова та Гощі, а
також сіл Рівненського, Здолбунівського та Гощанського районів; дбає про безперебійне функціонування каналізації.
4. 2 справи
5. 1976, 1978 рр.
6. 2010 р.
7. Інструкції, рекомендації з підготовки до функціонування міських водогонів,
каналізації в умовах застосування засобів масового ураження.
8. Російською мовою.
875.     1. Р-2866
2. Володимирецька районна державна адміністрація, смт Володимирець Володимирецького району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252 та розпорядженням Представника Президента України у Рівненській
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області від 17 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету Володимирецької районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів.
Після виборів депутатів до рад всіх рівнів у 1994 р. райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому комітету.
Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640 ліквідовано виконавчий комітет, водночас поновлено діяльність районної державної
адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України,
Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністрації. Виконує
функції органу державного управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 17 справ
5. 1993–2002 рр.
6. 2010 р.
7. Розпорядження, накази голови райдержадміністрації. Статистичні звіти про
стан охорони державної таємниці. Акти перевірки режимно-секретної діяльності та ведення секретного діловодства; акти на знищення таємних документів
і справ режимно-секретного підрозділу. Листування з облдержадміністрацією,
правоохоронними органами з питань роботи режимно-секретного підрозділу.
8. Українською мовою.
876.     1. Р-2869
2. Дубровицька районна державна адміністрація, м. Дубровиця Дубровицького району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252 та розпорядженням Представника Президента України у Рівненській
області від 17 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету Дубровицької
районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів.
Після виборів депутатів до рад всіх рівнів у 1994 р. райдержадміністрація
припинила діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому комітету з 21 липня 1994 р. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня
1995 р. ліквідовано виконавчий комітет, водночас поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній державній адміністрації. Виконує функції органу державного управління на території району;
забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 37 справ
5. 1992–2004 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, розпорядження голови райдержадміністрації, районної ради. Звіти про
стан охорони державної таємниці. Інформації, аналітичні довідки про роботу
режимно-секретного підрозділу.
9. Українською мовою.
877.     1. Р-2870
2. Дубенська районна державна адміністрація, м. Дубно Дубенського району
Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252 та розпорядженням Представника Президента України у Рівненській
області від 17 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету Дубенської
районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів. У
липні 1994 р. райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження
передано голові і виконавчому комітету. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. ліквідовано виконавчий комітет, водночас поновлено
діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній
державній адміністрації. Виконує функції органу державного управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
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4. 12 справ
5. 1993–2001 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, розпорядження голови райдержадміністрації. Інформації, довідки, звіти про стан охорони державної таємниці. Листування з питань роботи режимносекретного підрозділу.
8. Українською мовою.
878.     1. Р-2871
2. Сарненська районна державна адміністрація, м. Сарни Сарненського району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252 та розпорядженням Представника Президента України у Рівненській
області від 17 квітня 1992 р. № 16 на базі виконавчого комітету районної Ради
народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів. За розпорядженням Представника Президента України у Сарненському районі від 15 липня
1994 р № 168 райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження
передано голові і виконавчому комітету. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640 ліквідовано виконавчий комітет та поновлено
діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній
державній адміністрації. Виконує функції органу державного управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 20 справ
5. 1993–2003 рр.
6. 2010 р.
7. Розпорядження голови райдержадміністрації. Звіти, інформації, довідки про
стан охорони державної таємниці. Листування з питань роботи режимносекретного підрозділу.
8. Українською мовою.
879.     1. Р-2872
2. Корецька районна державна адміністрація, м. Корець Корецького району
Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента
у Корецькому районі від 14 травня 1992 р. № 10 на базі виконавчого комітету
Корецької районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних підрозділів. Після виборів депутатів до Рад всіх рівнів у 1994 р. райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому
комітету. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640
та рішення районної Ради від 8 вересня 1995 р. № 321 ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів
України, а також обласній державній адміністрації. Виконує функції органу
державного управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 20 справ
5. 1995–2002 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження Корецької РДА. Звіти, інформації, довідки, про стан охорони
державної таємниці. Листування з питань роботи режимно-секретного підрозділу.
8. Українською мовою.
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880.     1. Р-2873
2. Здолбунівська районна державна адміністрація, м. Здолбунів Здолбунівського району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента
України у Здолбунівському районі від 4 травня 1992 р. № 1 на базі виконавчого комітету Здолбунівської районної Ради народних депутатів, його відділів
та структурних підрозділів. Після виборів депутатів до Рад всіх рівнів у липні
1994 р. райдержадміністрація припинила діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому комітету. Відповідно до Указу Президента України
від 24 липня 1995 р. № 640 ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також обласній
державній адміністрації. Виконує функції органу державного управління на
території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток району.
4. 7 справ
5. 1996–2000 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення, розпорядження голови райдержадміністрації. Звіти, інформації, доповіді, довідки, з питань роботи режимно-секретного підрозділу.
8. Українською мовою.
881.     1. Р-2880
2. Гощанська районна державна адміністрація, смт Гоща Гощанського району Рівненської області
3. Створено згідно з Згідно з Указом Президента України від 14 квітня 1992 р.
№ 252, розпорядженням Представника Президента України у Рівненській області від 17 квітня 1992 р. № 16 та розпорядженням Представника Президента у Гощанському районі від 28 квітня 1992 р. на базі виконавчого комітету
Гощанської районної Ради народних депутатів, його відділів та структурних
підрозділів. За розпорядженням Представника Президента України у Гощанському районі від 19 липня 1994 р. № 157 райдержадміністрація припинила
діяльність, а її повноваження передано голові і виконавчому комітету районної
Ради. Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 р. № 640
та рішення районної Ради від 15 серпня 1995 р. ліквідовано виконавчий комітет та поновлено діяльність районної державної адміністрації. Райдержадміністрація підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України,
а також обласній державній адміністрації. Виконує функції органу державного
управління на території району; забезпечує економічний і соціальний розвиток
району.
4. 11 справ
5. 1993–1999 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження Представника Президента України у Гощанському районі, голови Гощанської РДА. Рішення звужених засідань райдержадміністрації. Акти з
таємного діловодства. Звіти, інформації, довідки про стан охорони державної
таємниці. Листування з питань мобілізаційної підготовки.
8. Українською мовою.
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державний архів
СУМСької області

882.     1. Р-3347
2. Сумська обласна Рада професійних спілок Федерації незалежних профспілок України, м. Суми Сумської області
3. За постановою XIX Пленуму Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок
(ВЦРПС) від 1 жовтня 1948 р. було створено Сумську обласну Раду професійних спілок. Рішенням XV з’їзду професійних спілок України з жовтня 1990 р.
Українська республіканська Рада профспілок перейменована в Федерацію
профспілок України. Сумська обласна рада професійних спілок здійснює керівництво діяльністю всіх профспілкових організацій області.
4. 61 справа
5. 1960–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Сумської облради профспілок. Інформації, доповідні записки про
виконання постанов вищих органів, зокрема про переведення робітників та
службовців підприємств на п’ятиденний робочий тиждень. Зведені статистичні
звіти про діяльність профспілок області.
8. Російською мовою.
883.     1. Р-3370
2. Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації,
м. Суми Сумської області
3. Створено у 1939 р. майже одночасно з утворенням Сумської області. Протягом
70 років кілька разів змінювало свою назву. Здійснює керівництво охороною
здоров’я в області, зокрема через міські відділи охорони здоров’я та центральні
районні лікарні.
4. 33 справи
5. 1961–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по Сумському обласного відділу охорони здоров’я. Річні звіти з радіаційної гігієни, підготовлені Сумською облсанепідстанцією.
8. Російською мовою.
884.     1. Р-3412
2. Управління з праці і соціальних питань виконавчого комітету Сумської обласної Ради народних депутатів, м. Суми Сумської області
3. Створена у 1947 р. контора з організованого набору робітників мала обов’язки:
плановий набір робочої сили за індивідуальними угодами та організоване перевезення найманих робітників до місць їхнього працевлаштування на союзних
підприємствах вугільної та нафтової промисловості, чорної та кольорової металургії та ін. У 1953 р. на базі контори було створено обласний відділ організованого набору робітників. З 1988 р. мало назву управління з праці та соціальних питань виконкому Сумської облради народних депутатів. Нині – головне
управління праці та соціального захисту населення Сумської ОДА. На території
області здійснює заходи з раціонального використання трудових ресурсів, безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
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4. 25 справ
5. 1958–1960, 1962–1974, 1976–1977, 1979 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості про рух, працевлаштування та забезпечення житлом репатріантів та
реемігрантів. Розрахунки балансу трудових ресурсів по області.
8. Російською мовою.
885.     1 . Р-3493
2. Відкрите акціонерне товариство “Сумихімпром”, м. Суми Сумської області
3. Будівництво суперфосфатного заводу (з 1964 р. – хімічного комбінату) було розпочато у 1949 р. У 1975 р. перейменований в Сумське виробниче об’єднання
“Хімпром”, з 1995 р. – ВАТ “Сумихімпром”. Є крупним енергохімічним комплексом (11 основних та 20 допоміжних цехів), має статус базового підприємства
хімічної галузі промисловості України з виробництва фосфатних міндобрив.
4. 27 справ
5. 1949, 1951, 1959, 1961, 1965–1994 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по Сумському хімічному комбінату.
8. Українською, російською мовами.
886.     1. Р-3559
2. Управління з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації Державного комітету України з охорони державних таємниць у
пресі та інших засобах масової інформації, м. Суми Сумської області
3. Управління діє з моменту утворення Сумської області у 1939 р. Виконуючи
функції контролюючого (цензурного) органу у сфері розповсюдження інформації, управління за часи свого існування неодноразового змінювало свою назву,
проте на багатьох етапах його існування практикувалася також скорочена поштова назва Облліт. У 1964 р. за рішенням виконкому Сумської обласної Ради
депутатів трудящих згідно постанови Ради Міністрів УРСР було створено обласне управління друку. У його підпорядкування було переведено й облліт, який
на той час мав назву Управління з охорони воєнних та державних таємниць у
пресі. У 1966 р. зі складу Сумського обласного управління друку було виведено
управління з охорони воєнних та державних таємниць у пресі, яке стало самостійною організацією, що отримала назву Управління з охорони державних
таємниць у пресі.
4. 85 справ
5. 1966–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Плани та звіти з випуску спецпродукції.
8. Російською, українською мовами.
887.     1. Р-6880
2. Шосткинський завод хімічних реактивів Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Шостка Сумської області
3. Розпочав свою діяльність у 1949 р. як завод Натуркаучуку. Починаючи з
1953 р. – Шосткинський завод хімічних реактивів, нині має статус ВАТ. Продукція заводу використовується у всіх галузях народного господарства, експортується на світовий ринок, у свій час забезпечувала потреби науково-дослідних
установ, лабораторій СРСР у різних хімреактивах.
4. 36 справ
5. 1973–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Плани та звіти про випуск спецпродукції. Норми витрачання сировини. Розрахунок виробничих потужностей з виготовлення спецпродукції. Технічні звіти
про виробництво спецпродукції.
8. Російською мовою.
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888.     1. Р-7158
2. Сумський завод важкого компресоробудування Міністерства хімічного та
нафтового машинобудування СРСР, м. Суми Сумської області
3. –
4. 13 справ
5. 1967–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу. Річні плани виробництва спецпродукції.
8. Російською мовою.
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889.     1. Ф. 462
2. Колекція карт Тернопільського воєводства
3. –
4. 23 справи
5. 1883–1940 рр.
6. 2009 р.
7. Топографічні, військово-топографічні карти, метеорологічна карта Галичини,
карта шляхів сполучення Польщі і Європи, карта Польщі із зазначенням кордонів, карта прикордонної східної зони Тернопільського воєводства.
8. Російською, польською, німецькою, французькою мовами.
890.     1. Р-2
2. Управління сільського господарства виконкому Тернопільської обласної
Ради народних депутатів, м. Тернопіль
3. –
4. 148 справ
5. 1944–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти з основної діяльності колгоспів по районам. Накази по управлінню з основної діяльності. Звіти про роботу сільськогосподарських шкіл. Розпорядження по управлінню. Довідник про підсумки господарської діяльності колгоспів
УРСР за 1954 р. Баланс виконання кошторису витрат з обслуговування. Звіти
про роботу з кадрами. Технологічні карти полів колгоспів. Аналітичні матеріали з господарської діяльності колгоспів. Плани підвищення кваліфікації колгоспників і службовців, розвитку колгоспів. Звіти про вирощування буряків і
картоплі. Баланс виконання кошторису витрат обласного управління сільського
господарства.
8. Російською мовою.
891.     1. Р-8
2. Прокуратура Тернопільської області, м. Тернопіль
3. –
4. 358 справ
5. 1944–1981 рр.
6. 2003 р.
7. Накази прокурора області з основної діяльності. Протоколи оперативних нарад.
Довідки про перевірку районних прокуратур. Звіти про роботу з кадрами. Розпорядження прокурора області. Плани роботи прокуратури. Кошторис доходів
і витрат.
8. Російською мовою.
892.     1. Р-10
2. Відділ юстиції виконкому Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих, м. Тернопіль
3. –
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4. 238 справ
5. 1944–2003 р.
6. 2009 р.
7. Звіти, доповіді про стан роботи органів юстиції і судів. Статистичні звіти про
судимості, методи кримінального покарання. Накази з основної діяльності відділу юстиції.
8. Російською мовою.
893.     1. Р-11
2. Тернопільський обласний суд, м. Тернопіль
3. –
4. 277 справ
5. 1945–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про роботу обласного суду. Статистичні звіти обласного суду з кримінальних справ. Акти ревізії обласного суду. Директивні вказівки Міністерства юстиції УРСР і Верховного Суду УРСР. Доповідні записки про діяльність обласного
суду, складені Верховним Судом УРСР і Міністерством юстиції УРСР.
8. Російською мовою.
894.     1. Р-18
2. Відділ народної освіти виконкому Тернопільської обласної Ради народних
депутатів, м. Тернопіль
3. –
4. 43 справи
5. 1961–1982 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по Тернопільському обласному відділу народної освіти. Рішення звужених засідань виконкому Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих.
Доповідні записки про стан злочинності і безпритульності серед неповнолітніх
на території Тернопільської області. Інформації про виконання наказів і директивних вказівок Міністерства освіти УРСР.
8. Російською мовою.
895.     1. Р-217
2. Тернопільська обласна рада Добровільного товариства сприяння обороні
та авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ), м. Тернопіль
3. –
4. 26 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2008 р.
7. Звіти про формування районних команд Добровільного товариства сприяння
обороні та авіаційно-хімічному будівництву. Накази і звіти голови обласної
ради ТСОАВІАХІМу. План підготовки військових спеціалістів. Доповідні записки про стан оборонно-масової роботи. Контрольні завдання з підготовки
технічних кадрів.
8. Російською мовою.
896.     1. Р-219
2. Тернопільський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ), м. Тернопіль
3. –
4. 248 справ
5. 1951–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Накази голови обласного комітету ДТСААФ. Звіти про військово-технічну
підготовку в навчальних закладах. Звіти про військову підготовку
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військовозобов'язаних запасу і допризовної молоді. Статистичні звіти про початкову військову підготовку молоді. План підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР.
8. Російською мовою.
897.     1. Р-227
2. Тернопільська обласна контрактаційно-заготівельна контора “Головкаучук”, м. Тернопіль
3. Тернопільська обласна контрактаційно-заготівельна контора “Головкаучук”
була утворена 12 серпня 1949 р. згідно з наказом міністра хімічної промисловості СРСР за №575 і підпорядковувалася Українській республіканській
контрактаційно-заготівельній конторі рослинного каучуку. У зв’язку з запровадженням на початку 1950-х років виробництва штучних замінників природного
каучуку (кок-сагизу) обласна контора ліквідована в жовтні 1953 р. відповідно
до спеціальної постанови Міністерства хімічної промисловості УРСР і Головного управління
рослинного каучуку Міністерства хімічної промисловості
СРСР.
4. 25 справ
5. 1949–1953 рр.
6. 2008 р.
7. Звіт по конторі з основної діяльності за 1952 р. Постанови і рішення виконкому
Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих.
8. Російською мовою.
898.     1. Р-275
2. Державний інспектор з визначення врожайності по Тернопільському району, м. Тернопіль
3. –
4. 31 справа
5. 1947–1954 рр.
6. 2008 р.
7. Статистичні звіти і доповідні записки про врожайність сільськогосподарських
культур. Постанови органів виконавчої влади про структуру і штати Головної
інспекції з визначення врожайності.
8. Російською мовою.
899.     1. Р-277
2Державний інспектор з визначення врожайності по Бучацькому району,
м. Бучач
3. –
4. 7 справ
5. 1948–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Звіти і доповідні записки про врожайність сільськогосподарських культур в районі.
8. Російською мовою.
900.     1. Р-278
2. Державний інспектор з визначення врожайності по Чортківському району,
м. Чортків
3. –
4. 13 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2008 р.
7. Звіти і пояснювальні записки про врожай сільськогосподарських культур в колгоспах і селянських господарствах Чортківського району.
8. Російською мовою.
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901.     1. Р-284
2. Українська поліція Тернопільської округи, м. Тернопіль дистрикту Галичина
3. –
4. 7 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2005 р.
7. Списки службовців української поліції Тернопільської округи. Накази командування Тернопільської округової української поліції.
8. Російською мовою.
902.     1. Р-290
2. Фінансове управління виконавчого комітету Тернопільської обласної Ради
народних депутатів, м. Тернопіль
3. Тернопільський обласний фінансовий відділ було створено при облвиконкомі
у грудні 1939 р. У зв’язку з окупацією м. Тернополя німецькими загарбниками Тернопільський облфінвідділ припинив свою діяльність у липні 1941 р. У
березні 1944 р. облфінвідділ поновив свою роботу. Згідно з наказом Міністерства фінансів УРСР від 18 березня 1985 р. № 25 відділ перейменовано у фінансове управління облвиконкому. З квітня 1992 р. – управління фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови
Тернопільської облдержадміністрації від 29 липня 2008 р. № 549 – Головне
фінансове управління. Має складну структуру. Основні функції: координування та здійснення роботи по формуванню і виконанню обласного та місцевих
бюджетів області разом з управліннями та відділами головного фінансового управління, управліннями та відділами обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, установами і
організаціями, органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної
служби та управлінням Державного казначейства України в області; Організація роботи по складанню розрахунків, формуванню обласного бюджету, розпису доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, здійснює
фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету, відповідно
до законодавства внесення пропозицій щодо переміщення коштів у межах річних бюджетних асигнувань та ін.
4. 186 справ
5. 1944–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і вказівки союзного і республіканського міністерств фінансів. Рішення
звуженого засідання виконкому Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих. Зведені звіти фінвідділу, райвійськкоматів про виконання кошторису витрат на оборонні заходи. Плани фінансування з місцевого бюджету штабу, шкіл
цивільної оборони і спецскладу облздороввідділу. Зведені звіти облфінвідділу.
8. Російською мовою.
903.     1. Р-343
2. Виконком Почаївської районної Ради депутатів трудящих, м. Почаїв
3. –
4. 11 справ
5. 1946–1962 рр.
6. 2003 р.
7. Списки куркульських господарств по Почаївському району. Рішення звужених
засідань Почаївського райвиконкому.
8. Російською мовою.
904.     1. Р-622
2. Виконком Струсівської районної Ради депутатів трудящих, с. Струсів
3. Виконавчий комітет Струсівської районної Ради депутатів трудящих функці-
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онував з 1944 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР з 20 березня
1959 р. виконавчий комітет Струсівської районної Ради депутатів трудящих
ліквідовано. Тоді ж територія Струсівського району приєднана до Микулинецького району, пізніше, унаслідок укрупнення районів – до Теребовлянського
району.
4. 8 справ
5. 1945, 1948, 1953–1955, 1957–1958 рр.
6. 2003 р.
7. Списки куркульських господарств по Струсівському району. Протоколи звужених засідань райвиконкому.
8. Російською мовою.
905.     1. Р-694
2. Виконком Великобірківської районної Ради депутатів трудящих, смт Великі Бірки
3. –
4. 1 справа
5. 1944–1962 рр.
6. 2008 р.
7. Акти на знищення таємних документів, які втратили практичне значення.
8. Російською мовою.
906.     1. Р-729
2. Уповноважений Міністерства заготівель УРСР по Тернопільській області,
м. Тернопіль
3. Розпочав свою діяльність у 1940 р. 3 червня 1941 р. по квітень 1944 р. припиняв
діяльність, у зв’язку з окупацією області німецькими загарбниками. Дбав про
організацію і здійснював загальне керівництво мережею пунктів із заготівлі
сільськогосподарських продуктів по області. Посаду і апарат Уповноваженого
ліквідовано у березні 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від
24 січня 1956 р. з передачею функцій обласному управлінню сільського господарства, обласному статистичному управлінню і обласному фінансовому відділу.
4. 11 справ
5. 1944–1950 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Тернопільського обкому КП(б)У і облвиконкому. Накази і розпорядження Уповноваженого Міністерства заготівель УРСР по Тернопільській області.
8. Російською мовою.
907.     1. Р-739
2. Тернопільський обласний трест громадського харчування облвиконкому,
м. Тернопіль
3. –
4. 5 справ
5. 1972–1977 рр.
6. 2008 р.
7. Наказ по тресту з основної діяльності. Інформації про встановлення роздрібних
цін на продукцію закладів громадського харчування.
8. Російською мовою.
908.     1. Р-1162
2. Тернопільська обласна контора “Худобсировина” Міністерства
м’ясомолочної промисловості УРСР, м. Тернопіль
3. Тернопільська обласна контора “Заготхудоба” розпочала свою діяльність з 22 лютого 1945 р. 28 липня 1957 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 640
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Тернопільська обласна контора була перейменована на “Худобсировина”.
4. 36 справ
5. 1945–1969 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження республіканської контори “Укрзаготхудоба”. Рішення і постанови
Тернопільського облвиконкому. Звіти про заготівлю тварин і свійської птиці.
8. Російською мовою.
909.     1. Р-1174
2. Тернопільський обласний трест радгоспів, м. Тернопіль
3. Після звільнення Тернопільської області від німецьких загарбників розпочав
свою діяльність Тернопільський обласний трест зернових і тваринницьких
радгоспів. Відповідно до наказу Міністерства радгоспів УРСР від 19 лютого
1947 р. трест був реорганізований в Тернопільський міжобласний трест радгоспів, а пізніше наказом Міністерства радгоспів УРСР від 17 вересня 1948 р.
№ 434 реорганізовано в Тернопільський обласний трест радгоспів. Відповідно
до наказу Міністерства радгоспів УРСР від 24 червня 1953 р. трест ліквідовано, а його функції передано Тернопільському обласному управлінню лісового
господарства і заготівлі.
4. 10 справ
5. 1944–1953 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови, рішення і розпорядження виконкому Тернопільської обласної Ради
депутатів трудящих. Накази по обласному тресту радгоспів. План посівних
площ радгоспів на території Тернопільської області.
8. Російською мовою.
910.     1. Р-1343
2. Тернопільське представництво Державної акціонерної компанії “Хліб
України”, м. Тернопіль
3. –
4. 48 справ
5. 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про наявність, рух і якість хлібопродуктів (форми 03, 05, 07,
07-а).
8. Російською мовою.
911.     1. Р-1366
2. Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Тернопільської
обласної Ради народних депутатів (облмісцевпром), м. Тернопіль
3. Створено в кінці 1939 р. 3 червня 1941 р. по березень 1944 р. його діяльність
була припинена. 20 березня 1944 р. облуправління поновило свою роботу при
виконкомі Тернопільської облради депутатів трудящих як госпрозрахункове
об’єднання підприємств місцевої промисловості, що працюють на місцевій сировині та відходах. Відповідно до рішення виконкому Тернопільської облради
від 23 липня 1953 р. отримало назву обласного управління місцевої і паливної
промисловості. Згідно з наказом Міністерства місцевої промисловості УРСР
від 11 серпня 1988 р. на базі ліквідованого Тернопільського обласного управління місцевої промисловості створено Тернопільське виробниче об’єднання
“Надзбруччя”.
4. 2 справи
5. 1967–1973 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР. Накази по Тернопільському
обласному управлінню місцевої промисловості.
8. Російською мовою.
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912.     1. Р-1559
2. Тернопільська обласна Рада промисловості кооперації “Облпромрада”,
м. Тернопіль
3. Створена у листопаді 1939 р. як колегіальний керівний орган в системі промислової кооперації області. 3 липня 1941 р. по квітень 1944 р. тимчасово припиняла свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькими загарбниками.
Основні завдання: збільшення виробництва кооперативними промисловими
підприємствами товарів широкого вжитку високої якості для задоволення матеріальних і культурних потреб населення, поення обслуговування споживачів.
У 1946 р. в систему промкооперації увійшли артілі ліквідованих облшвейпромспілки, облшкірпромспілки і облрізнопромспілки. У вересні 1953 р. система
облпромспілки об’єдналася з системою облліспромспілки і облкоопінспілки
під загальною назвою облпромрада. Відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР № 1354 від 16 серпня 1960 р. Тернопільська облпромрада припинила
свою діяльність з 1 жовтня 1960 р.
4. 11 справ
5. 1951–1955 рр.
6. 2008 р.
7. Плани фінансування капітальних робіт спецзаходів. Протоколи засідання територіальної комісії про запаси корисних копалин. Звіти про виконання завдання
капіталовкладень на спецзаходи.
8. Російською мовою.
913.     1. Р-1604
2. Тернопільська обласна Рада професійних спілок, м. Тернопіль
3. –
4. 49 справ
5. 1959–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про роботу технічної інспекції і про потерпілих від нещасних випадків,
пов’язаних з виробництвом. Постанови обкому Компартії України і облвиконкому. Розпорядження облпрофради. Статистичні і фінансові звіти про кількість
профорганізацій і профспілкове членство.
8. Російською мовою.
914.     1. Р-1786
2. Торговельний відділ виконкому Тернопільської обласної Ради народних
депутатів, м. Тернопіль
3. –
4. 27 справ
5. 1944–1955 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по Тернопільському обласному відділу торгівлі. Квартальні плани реалізації промислових і продовольчих товарів. Листування з Міністерством торгівлі
УРСР і Тернопільським облторгом. Відомості про кількість товарів державного
резерву і листування з Міністерством торгівлі УРСР з цього питання.
8. Російською мовою.
915.     1. Р-2432
2. Виконком Кременецької районної Ради депутатів трудящих, м. Кременець
3. Виконком Кременецької районної Ради депутатів трудящих після звільнення
Тернопільської області від німецьких окупантів розпочав свою діяльність у березні 1944 р. У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою (укрупненням районів) у 1963 р. до Кременецького району приєднано Почаївський
район.
4. 31 справа
5. 1944–1977 рр.
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6. 2003 р.
7. Протоколи звужених засідань Кременецького райвиконкому. Довідки, інформації про боротьбу з правопорушеннями серед неповнолітніх в школах району,
про перебіг святкування Великодня, про боротьбу з алкоголізмом в районі.
8. Російською мовою.
916.     1. Р-2808
2. Тернопільське обласне управління автомобільного транспорту та шосейних доріг, м. Тернопіль
3. У 1939 р. створено Тернопільський дорожний відділ, що перебував у підпорядкуванні Головного дорожного управління УРСР. У квітні 1944 р. після звільнення області від німецьких загарбників дорожний відділ поновив свою діяльність
у м. Чорткові. У травні 1945 р. дорожний відділ було перенесено в м. Теребовля. У листопаді 1949 р. дорожний відділ було перенесено в м. Тернопіль.
У відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР за № 1244 від 23 червня
1953 р. і наказом дорожного відділу за № 121 від 4 липня 1953 р. дорожний
відділ перейменовано в Тернопільський обласний відділ дорожного і транспортного господарства. Згідно з законом, прийнятим Верховної Ради УРСР від
7 червня 1954 р., при обласних Радах депутатів трудящих створюються обласні управління автомобільного транспорту і шосейних доріг. Згідно з наказом
Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР за № 238 від
12 липня 1954 р. Тернопільський облдортранс було перейменовано в обласне
управління автомобільного транспорту і шосейних доріг. У відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР за № 48 від 14 січня 1963 р. “Про структуру і
штати облвиконкому” і наказу Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР від 7 лютого 1963 р. обласне управління автомобільного
транспорту і шосейних доріг реорганізовано в обласне управління будівництва
і експлуатації шосейних доріг. У відповідності з наказом Міністерства будівництва і експлуатації шосейних доріг за № 4–497 від 12 серпня 1968 р. і наказом
по обласному управлінню будівництва і експлуатації шосейних доріг за № 70
від 4 листопада 1968 р. обласне управління було перейменовано в обласне
управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг. Основне завдання
обласного управління полягає в організації робіт з будівництва, ремонту, реконструкції і експлуатації шосейних доріг і мостів республіканського, обласного і
місцевого значення.
4. 59 справ
5. 1944–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Головного Дорожного Управління УРСР. Акт про стан шосейних доріг
Тернопільської області. Відомості про виконання дорожньо-будівельних робіт
на дорогах республіканського і місцевого значення на території Тернопільської
області.
8. Російською мовою.
917.     1. Р-2839
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Галицький торговий дім”
3. –
4. 10 справ
5. 1972–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази міністра, заступників міністра торгівлі УРСР. Накази начальника управління торгівлі виконкому Тернопільської облради народних депутатів.
8. Російською, українською мовами.
918.     1. Р-2844
2. Тернопільське обласне управління автомобільного транспорту, м. Тернопіль
3. Тернопільський обласний автомобільний трест було створено у 1945 р. У
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1948 р. за наказом Міністерства заготівель СРСР від 14 травня 1948 р. за № 795
“Про організацію нових автотранспортних рот” була створена Тернопільська
об’єднана автомобільна рота “Союззаготтранс”, до складу якої входили Тернопільська, Чортківська і Кременецька автороти. У липні 1955 р. Тернопільський
автотрест “Союззаготтранс” ліквідовано і на його базі створено Тернопільський
обласний автомобільний трест Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР. З 1 січня 1963 р. трест мав назву Тернопільський виробничий обласний автомобільний трест Міністерства автомобільного транспорту і
шосейних доріг УРСР.
4. 7 справ
5. 1971–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і директивні вказівки Міністерства автомобільного транспорту
УРСР.
8. Російською мовою.
919.     1.Р-2880
2. Виконком Зборівської районної Ради депутатів трудящих, м. Зборів
3. –
4. 27 справ
5. 1967–1977 рр.
6. 2003 р.
7. Постанови Зборівського райвиконкому. Рішення звуженого засідання Зборівського райвиконкому. Доповідні записки про стан цивільної оборони Зборівського району. Інформації про посилення боротьби з розкраданнями державного і громадського майна.
8. Російською, українською мовами.
920.     1. Р-2918
2. Тернопільське обласне управління лісового господарства та лісозаготівель,
м. Тернопіль
3. Тернопільське обласне управління лісового господарства створено 23 вересня
1953 р. Йому підпорядковувалися всі лісові господарства (лісгоспи), які знаходились на території області. До основних функцій управління входило: загальне керівництво і контроль за проведенням у підпорядкованих лісгоспах
комплексів робіт з упорядкування і обліку державного лісового фонду; організація охорони лісів; поновлення лісових масивів на місці планових вирубок;
проведення гідромеліоративних робіт, осушувань заболочених лісових площ. У
1959 р. Тернопільське обласне управління лісового господарства ліквідовано, а
лісгоспи Тернопільської області передано у відання Львівському міжобласному управлінню лісового господарства і лісозаготівель. Розпорядженням Ради
Міністрів УРСР від 3 серпня 1961 року за № 942 і наказом за № 246 Головного Управління лісового господарства і лісозаготівель при Кабінеті Міністрів
УРСР від 29 серпня 1961 р. знову створено Тернопільське обласне управління
лісового господарства і лісозаготівель у складі п’яти лісгоспів: Бережанського,
Бучацького, Кременецького, Тернопільського і Чортківського.
4. 13 справ
5. 1961–1979 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника обласного управління лісового господарства і лісозаготівель.
Листування з Міністерством лісового господарства УРСР і Тернопільським облвиконкомом.
8. Російською мовою.
921.     1. Р-3070
2. Тернопільське обласне управління молочної промисловості, м. Тернопіль
3. Створено 28 квітня 1944 р. як обласний трест “Маслопром”. З 1 січня 1954 р.
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перейменовано в трест “Маслосирпром”. У червні 1962 р. реорганізовано у
виробниче об’єднання молочної промисловості – фірму“Збруч”. Згідно з постановою Подільського раднаргоспу від 15 лютого 1963 р. фірму “Збруч” реорганізовано в молочний комбінат з головним підприємством – Тернопільським
міськмолзаводом, на базі якого 1 серпня 1967 р. створено обласне управління
молочної промисловості. З 1 листопада 1976 р. управління реорганізовано у виробниче об'єднання молочної промисловості. З 29 квітня 1996 р. реорганізовано
у державне обласне виробничо-торговельне підприємство “Тернопільмолоко”.
4. 14 справ
5. 1945–1983 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження союзного і республіканського Міністерств м’ясної і
молочної промисловості, Тернопільського обкому КПУ, облвиконкому і листування з ними.
8. Російською мовою.
922.     1. Р-3107
2. Тернопільський обласний комітет народного контролю, м. Тернопіль
3. Згідно з постановою пленуму ЦК КПРС від 6 грудня 1965 р. і указом Президії
Верховної Ради СРСР від 9 грудня 1965 р. діючі комітети партійно-державного
контролю на місцях були реорганізовані в комітети народного контролю (КНК).
Тернопільський обласний комітет народного контролю займався систематичною перевіркою виконання директив партії і уряду, дотримання державної дисципліни, соціалістичної законності, профілактикою помилок і можливих зловживань, перевіркою скарг громадян. У зв’язку з постановою Верховної Ради
УРСР від 20 листопада 1990 р. за № 639 і рішенням третьої сесії Тернопільської
обласної Ради народних депутатів від 28 грудня 1990 р. обласний КНК було
ліквідовано.
4. 43 справи
5. 1964–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Комітету народного контролю УРСР. Доповідні записки обласного
КНК, адресовані Тернопільському обкому Компартії України. Звіти про наявність працюючих і заброньованих військовозобов’язаних.
8. Російською мовою.
923.     1. Р-3145
2. Виконком Тернопільської районної Ради народних депутатів, м. Тернопіль
3. –
4. 20 справ
5. 1972–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення звужених засідань Тернопільського райвиконкому. Інформації, доповідні записки про роботу з неповнолітніми.
8. Російською, українською мовами.
924.     1. Р-3153
2. Виконком Бучацької районної Ради депутатів трудящих, м. Бучач
3. У 1939 р. створено виконком Бучацької районної Ради депутатів трудящих як
повноважний орган державної влади на території району. До основних функцій райвиконкому входять: загальне керівництво і контроль за діяльністю
сільських і міської Рад депутатів трудящих, прийняття колективних рішень
з питань ефективного функціонування інфраструктури району і забезпечення
прав і обов’язків мешканців району, реалізація загальнодержавної політики
тощо. Районна Рада депутатів трудящих керує державним, господарським і
соціально-культурним будівництвом на території району, затверджує народногосподарський план і бюджет району, здійснює загальне керівництво під-
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порядкованими Раді органами управління, підприємствами, установами і організаціями районного підпорядкування, забезпечує дотримання законності,
охорону державного і громадського порядку тощо. У липні 1941 р. діяльність
виконкому Бучацької районної Ради депутатів трудящих була тимчасово припинена в зв’язку з німецькою окупацією по липень 1944 р. Документи, що
стосуються діяльності Бучацького райвиконкому за 1939–1941 рр., були знищені німецько-фашистськими загарбниками під час воєнних дій. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1962 р. відбулося укрупнення
Бучацького району за рахунок ліквідації низки дрібних сільських районів: Золотопотіцького, Монастириського і Коропецького. Згідно з постановою Ради
Міністрів УРСР від 25 грудня 1966 р. було відновлено Монастириський район, тим самим зменшилась територія Бучацького району. Всі документальні
матеріали, що стосуються Коропецького району були передані Монастириському районному державному архіву.
4. 51 справа
5. 1945–1987 рр.
6. 2003 р.
7. Відомості про репатрійованих мешканців Бучацького району. Інформації про
релігійну ситуацію в Бучацькому районі. Списки про наявність дворів і населення Бучацького району. Списки громадян, звільнених з місць позбавлених
волі і які проживають на території району.
8. Російською, українською мовами.
925.     1. Р-3215
2. Тернопільське виробниче об’єднання м’ясної промисловості, м. Тернопіль
3. –
4. 12 справ
5. 1970–1973 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. Накази по Тернопільському об’єднанню м’ясної промисловості.
8. Російською мовою.
926.     1. Р-3218
2. Тернопільське обласне управління професійно-технічної освіти, м. Тернопіль
3. Згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійнотехнічної освіти від 30 липня 1969 р. створено Тернопільське обласне управління професійно-технічної освіти. Управління ліквідоване відповідно до наказу Міністерства народної освіти УРСР від 5 серпня 1988 р., а його функції
передано обласному управлінню народної освіти. На підставі рішення Тернопільської обласної Ради народних депутатів від 26 грудня 1991 р. створено обласний комітет з профтехосвіти у підпорядкуванні управління народної освіти
облвиконкому. Відповідно до Указу Президента України від 8 травня 1996 р.
діє як комітет з професійно-технічної освіти управління освіти Тернопільської
обласної держадміністрації.
4. 72 справи
5. 1969–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по управлінню. Плани підготовки спеціалістів. Звіти про підготовку
спеціалістів для Збройних Сил СРСР. Рішення звужених засідань виконкому
Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих
8. Російською мовою.
927.     1. Р-3225
2. Асоціація підприємств цукрової промисловості “Тернопільцукор”, м. Тернопіль
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3. Створено у 1957 р. згідно з постановою Ради народного господарства Станіславського економічного району від 8 червня 1957 р. як Чернівецький цукровий
трест. На основі розпорядження Ради народного господарства Подільського
економічного району від 7 травня 1963 р. трест переміщено в м. Тернопіль і
перейменовано в Тернопільський бурякоцукровий трест. Згідно з наказом Міністерства харчової промисловості від 27 лютого 1976 р. трест перетворено у
Тернопільське виробничо-аграрне об’єднання цукрової промисловості. Відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 4 лютого 1986 р. перейменовано у
Тернопільське виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі і переробки цукрових буряків. На підставі наказу по об’єднанню від 27 лютого 1992 р.
відбулося перейменування в Тернопільське добровільне виробниче об’єднання
цукрової промисловості “Тернопільцукор”. У січні 1993 р. назву замінено на
Асоціацію підприємств цукрової промисловості “Тернопільцукор”. На підставі
рішення загальних зборів (протокол № 1 від 1 лютого 1999 р.) асоціація припинила свою діяльність і ліквідована.
4. 21 справа
5. 1975–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження по Тернопільському виробничо-аграрному об’єднанню
цукрової промисловості. Рішення і розпорядження облвиконкому. Накази і рішення колегії Міністерства харчової промисловості УРСР і “Укрцукропрому”.
8. Російською, українською мовами.
928.     1. Р-3247
2. Тернопільський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії (ДТСАРМ), м. Тернопіль
3. –
4. 14 справ
5. 1949–1950 рр.
6. 2008 р.
7. Накази голови обласного комітету ДТСАРМ. План підготовки військових спеціалістів. Звіти про використання коштів з місцевого бюджету. Довідки про стан
оборонно-масової роботи в області. Контрольні завдання з військово-технічної
підготовки і ППО.
8. Російською мовою.
929.     1. Р-4023
2. Тернопільське обласне об’єднання “Сільгосптехніка”, м. Тернопіль
3. Створено у лютому-березні 1961 р. 3 липня 1978 р. – обласне виробниче
об’єднання з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства.
Ліквідовано у грудні 1985 р. у зв’язку з організацією агропрому.
4. 8 справ
5. 1975–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження і рішення обласного виробничого об’єднання з
виробничо-технічного забезпечення сільського господарства.
8. Російською мовою.
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930.     1. Р-408
2. Виконавчий комітет Харківської міської Ради депутатів трудящих, м. Харків
3. Створено у 1917 р. – на початку 1918 р. як виконавчий комітет міської Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. У 1937 р. перейменовано в виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих. В період німецької
окупації м. Харкова з жовтня 1941 р. по серпень 1943 р. виконком тимчасово припиняв діяльність на території міста та продовжував свою діяльність у
м. Куп’янську Харківської області та у м. Енгельсі Саратовської області. Є виконавчим і розпорядчим органом міської Ради, здійснює загальне керівництво
державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території,
підпорядкованій міській Раді.
4. 158 справ
5. 1943–1980 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови, рішення Харківського облвиконкому та міськвиконкому. План
м. Харкова, техніко-економічні обґрунтування його розвитку. Висновок Міністерства шляхів сполучення УРСР щодо проектного завдання будівництва
першої черги метрополітену у м. Харкові. Відомості, доповідні записки УМВС
м. Харкова про стан боротьби з самогоноварінням, дитячою безпритульністю
та злочинністю серед неповнолітніх, зі спекуляцією та іншими проявами злочинності.
8. Російською мовою.
931.     1. Р-525
2. Виконавчий комітет Чугуївської районної Ради депутатів трудящих,
м. Чугуїв Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади на території Чугуївського району. У період між районними
з’їздами, а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом у районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. У період нацистської окупації району
з 1941 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою діяльність.
4. 18 справ
5. 1953–1963 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення Чугуївського райвиконкому. Акти на знищення секретних документів,
термін зберігання яких вже минув.
8. Російською мовою.
932.     1. Р-528
2. Виконавчий комітет Краснокутської районної Ради депутатів трудящих,
м. Краснокутськ Харківської області
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3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Краснокутському районі. У період між районними з’їздами, а з 1939 р.
– між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським
і соціально-культурним будівництвом у районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою діяльність. Ліквідовано у 1962 р.
4. 43 справи
5. 1943–1949, 1951–1962 рр.
6. 2010 р.
7. Постанова та рішення Краснокутського райвиконкому. Відомості про кількість
і стан братських могил на території Краснокутського району. Акти збитків, заподіяних Краснокутському району під час нацистської окупації.
8. Російською мовою.
933.     1. Р-529
2. Виконавчий комітет Липецької районної Ради депутатів трудящих,
с. Липці Харківської області
3. Створено у 1923 р. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 р. по 1943 р. Ліквідовано у 1959 р. у зв’язку з ліквідацією Липецького району.
4. 60 справ
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з Харківським облвиконкомом з питань діяльності
райвиконкому.
8. Російською мовою.
934.     1. Р-537
2. Виконавчий комітет Богодухівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Богодухів Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади в Богодухівському районі. В період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь.
4. 15 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Листування Богодухівського райвиконкому: з військовими частинами про посмертне нагородження військовослужбовців; з топографічним загоном про
уточнення назв населених пунктів на території району.
8. Російською мовою.
935.     1. Р-845
2. Харківський округовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрвиконком), м. Харків
3. Створено у березні 1923 р. До вересня 1925 р. підпорядковувався Харківському губвиконкому, після його ліквідації – безпосередньо Уряду УРСР. Окрвиконкому були підпорядковані його округові відділи, районні виконкоми, міські
та селищні Ради. Ліквідовано у вересні 1930 р. під час проведення чергової
адміністративно-територіальної реформи.
4. 66 справ
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5. 1923–1930 рр.
6. 2005 р.
7. Циркуляри губернського та округового виконкомів. Зведення округової дільниці
міліції щодо боротьби з бандитизмом. Відомості про терористичні акти куркулів, закриття молитовних будинків, проведення хлібозаготівлі.
8. Російською мовою.
936.     1. Р-1486
2. Виконавчий комітет Печенізької районної Ради депутатів трудящих, с. Печеніги Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Печенізькому районі. У період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1942 по 1943 рр. тимчасово припиняв діяльність. Ліквідовано
у 1962 р.
4. 93 справи
5. 1942–1960 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови звужених засідань райвиконкому. Відомості про кількість громадян, яких вивезли до Німеччини в період нацистської окупації району та громадян, які повернулися з Німеччини. Відомості про кількість громадян і виборчих
дільниць в Печенізькому районі (1945 р.). Листування з військовими частинами
з питань наведення порядку в селах району та виділення громадян на оборонні роботи (1942 р.). Листування з військкоматом з питання благоустрою могил
бійців Червоної Армії.
8. Російською мовою.
937.     1. Р-1502
2. Виконавчий комітет Барвінківської районної Ради депутатів трудящих,
м. Барвінкове Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни
в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні
з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК від
30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Барвінківському районі. В період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. Ліквідовано у 1962 р.
4. 12 справ
5. 1953–1962 рр.
6. 2010 р.
7. Плани розвитку сільського господарства Барвінківського району. Перелік автомобільних мостів і шляхопроводів, що знаходяться у віданні
Барвінківської
міськради.
8. Російською мовою.
938.     1. Р-1508
2. Виконавчий комітет Данилівської сільської Ради депутатів трудящих,
с. Данилівка Барвінківського району Харківської області
3. Створено у 1919 р. згідно з першим декретом і положенням Тимчасового робітничо-селянського уряду України про організацію робітничоселянської влади на місцях, які були опубліковані в січні 1919 р., і постановою Раднаркому УРСР 1919 р. про організацію радянської влади і
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4.
5.
6.
7.
8.

порядок управління (тимчасове положення). Обирався на загальних зборах громадян села, що мали виборчі права, був повноважним органом
радянської влади у селі. Після прийняття Конституції СРСР 1937 р. отримав назву виконкому Данилевської сільської Ради депутатів трудящих. В
1941–1943 рр. тимчасово припиняв свою діяльність.
2 справи
1943, 1945 рр.
2010 р.
Списки репатріантів. Акти збитків, заподіяних нацистськими окупантами колгоспам і мешканцям на території, підпорядкованій сільраді.
Російською мовою.

939.     1. Р-1573
2. Виконавчий комітет Олексіївської районної Ради депутатів трудящих,
с. Олексіївка Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади в Олексіївському районі. У період між районними з’їздами, а
з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом, спрямовував роботу своїх
відділів і управлінь. Ліквідовано у 1962 р.
4. 14 справ
5. 1949–1961 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, директиви Харківського облвиконкому.
8. Російською мовою.
940.     1. Р-1574
2. Виконавчий комітет Старовірівської районної Ради депутатів трудящих,
с. Старовірівка Харківської області
3. Поновив свою діяльність у вересні 1943 р. У 1959 р. припинив діяльність у
зв’язку з ліквідацією Старовірівського району.
4. 29 справ
5. 1943–1959 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення Старовірівського райвиконкому. Схема планування та реконструкції центральної частини с. Старовірівка. Списки мешканців району, вивезених під час окупації до Німеччини, які не повернулися і повернулися в район. Листування з різними установами з питання організації та функціонування МППО.
8. Російською мовою.
941.     1. Р-1651
2. Харківська кондитерська фабрика “Червоний кондитер” Управління промисловості продовольчих товарів Харківського облвиконкому, м. Харків
3. Фабрика заснована у 1919 р.
4. 46 справ
5. 1946–1958, 1962 рр.
6. 2007 р.
7. Накази по фабриці. Звіти про держрезерв. Плани, інструкції, вказівки міського
штабу ППО
8. Російською мовою.
942.     1. Р-1682
2. Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна Міністерства вищої та
середньої спеціальної освіти УРСР, м. Харків
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3. Створено у 1917 р. на базі Харківського технологічного інституту, який існував
з 1885 р. У 1923 р. інституту присвоєно ім’я В.І. Леніна. У 1929 р. інститут
перейменовано в Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна. У 1930 р.
інститут припинив свою діяльність. На його базі було утворено сім самостійних інститутів: машинобудівний, сільськогосподарського машинобудування,
хімічний, будівельний, електротехнічний, автотракторний, інститут з літакобудування та авіамоторобудування. У 1949 р. Харківський політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна було відновлено на базі об’єднання інститутів: механіко- машинобудівного, хіміко-технологічного, електротехнічного та інституту інженерів
цементної промисловості.
4. 466 справ
5. 1950–1972 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, директиви вищих адміністративних органів, ректорату інституту. Програми плани, звіти з науково-дослідної роботи. Протоколи засідань Закритої
Учбової Ради.
8. Російською мовою.  	
943.     1. Р-1780
2. Харківський державний педагогічний інститут іноземних мов
ім. Н.К. Крупської, м. Харків
3. Створено в 1935 р. унаслідок реорганізації Харківського інституту лінгвістичної освіти. У 1941 р. інституту присвоєно ім’я Н.К. Крупської. У 1960 р. інститут
передано до складу Харківського державного університету ім. О.М. Горького на
правах окремого факультету іноземних мов.
4. 47 справ
5. 1936, 1940, 1941, 1945–1959 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, постанови, розпорядження Міністерства освіти УРСР. Доповідні записки про стан інституту. Списки німців і поляків, які працювали в інституті в
1936 р. Програма військової підготовки студентів вищих навчальних закладів.
Номенклатура спеціальностей військово-технічних і спеціальних військових
училищ. Акти обстеження спецчастини.
8. Російською мовою.
944.     1. Р-1869
2. Виконавчий комітет Коломацької районної Ради депутатів трудящих,
смт Коломак Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Коломацькому районі. В період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським
і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою діяльність. Ліквідовано у 1962 р.
4. 28 справ
5. 1943–1950 рр.
6. 2010 р.
7. Постанова Коломацького райвиконкому про пільги колгоспам по хлібозаготівлі. Відомості: про кількість мешканців району, що повернулися з примусових
робіт у Німеччині; про іноземних громадян, які проживають на території Коломацького району; про кількість загиблих воїнів Червоної Армії і вручення
нагород їх сім’ям.
8. Російською мовою.
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945.     1. Р-1932
2. Державний архів Харківської області, м. Харків
3. Створено у 1932 р. унаслідок реорганізації Харківського міського архівного
управління та Харківського крайового історичного архіву в Харківський обласний історичний архів. У 1941 р. установа отримала нову назву – Державний архів
Харківської області. Надалі назва неодноразово змінювалась. З серпня 1980 р.,
згідно з наказом Головного архівного управління УРСР, мав назву Державний
архів Харківської області. Підпорядковувався архівному управлінню облвиконкому, з 1938 р. – архівному відділу обласного управління (з 1939 р. – відділу)
НКВС УРСР, з 1960 р. – архівному відділу облвиконкому; з 1988 р. – Харківському облвиконкому; з березня 1992 р. по липень 1994 р. – Харківській
облдержадміністрації, з липня 1994 р. – облвиконкому; з жовтня 1995 р. – обл
держадміністрації.
4. 230 справ
5. 1934–1938, 1940, 1941, 1943–1999 рр.
6. 2005 р.
7. Накази директора архіву. Плани, звіти про роботу відділу секретних фондів.
Довідки, інформації, листування про стан роботи з секретними документами,
стан охорони державної таємниці. Акти про знищення документів, що не підлягають зберіганню.
8. Російською мовою.
946.     1. Р-1934
2. Виконавчий комітет Зміївської районної Ради депутатів трудящих, м. Зміїв
Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади у Зміївському районі. В період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським
і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь.
4. 28 справ
5. 1944–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, постанови райвиконкому. Відомості, інформації про
виконання постанов і рішень Харківського облвиконкому.
8. Російською мовою.
947.     1. Р-2976
2. Науково-дослідний інститут Харківського заводу № 75, м. Харків
3. У 1929 р. у складі Українського НДІ промислової енергетики засновано лабораторію двигунів внутрішнього згоряння. У 1931 р. на базі лабораторії було створено самостійний НДІ двигунів внутрішнього згоряння. У 1937 р. переданий
заводу № 183 ім. Комінтерну як науково-дослідна база, а в 1939 р. – дизелемоторному заводу № 75. Припинив діяльність у 1941 р.
4. 62 справи
5. 1931–1940 рр.
6. 2009 р.
7. Доповіді, звіти про роботу інституту. Тематичні фінансові плани та звіти про
їх виконання. Звіти про науково-дослідну роботу.
8. Російською мовою.
948.     1. Р-3577
2. Виконавчий комітет Куп’янської
м. Куп’янськ Харківської області

370

міської Ради депутатів трудящих,

Державний архів Харківської області
3. Створено у 1917 р. – на початку 1918 р. як виконавчий комітет міської Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. У 1918–1919 рр. Рада
припиняла діяльність у зв’язку з перманентними змінами влади під час громадянської війни, а також передавала свої функції надзвичайному органу радянської влади – революційному комітету. Після проведення в 1939 р. виборів
до місцевих Рад на основі Конституції УРСР 1937 р. перейменовано на виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих. Є виконавчим і розпорядчим органом міської Ради, здійснює загальне керівництво державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території, підпорядкованій
міській Раді. Тимчасово припиняв свою діяльність у 1941–1943 рр.
4. 17 справ
5. 1951–1970 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, розпорядження Харківського облвиконкому стосовно діяльності
Куп’янської міськради. Листування щодо їх виконання.
8. Російською мовою.
949.     1. Р-3582
2. Виконавчий комітет Куп’янської районної Ради депутатів трудящих,
м. Куп’янськ Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Куп’янському районі. У період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1942 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою діяльність.
4. 24 справи
5. 1951–1970 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення Куп’янського райвиконкому. Довідки, інформаційні листи про виконання постанов і рішень облвиконкому.
8. Російською мовою.
950.     1. Р-3594
2. Прокуратура Куп’янського району Харківської області, м. Куп’янськ Харківської області
3. Поновила свою діяльність з 1 лютого 1943 р. після визволення Червоною Армією від тимчасової окупації м. Куп’янська. Основний напрям роботи – нагляд
за дотриманням законності та правопорядку в Куп’янському районі.
4. 34 справи
5. 1941–1951 рр.
6. 2009 р.
7. Накази прокурора району. Огляди окремих напрямів прокурорсько-слідчої роботи. Акти ревізії роботи прокуратури.
8. Російською мовою.
951.     1. Р-3607
2. Виконавчий комітет Дворічанської районної Ради депутатів трудящих,
смт Дворічна Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської
влади в Дворічанському районі. В період між районними з’їздами, а з 1939 р. –
між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і
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4.
5.
6.
7.
8.

соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. Ліквідовано у 1962 р.
56 справ
1943–1961 рр.
2010 р.
Документи з питань відведення земельних ділянок в Дворічанському районі. Приймально-здавальні акти закінченого будівництва житлового будинку в
с. Дворічне.
Російською мовою.

952.     1. Р-3625
2. Виконавчий комітет Великобурлуцької районної Ради депутатів трудящих,
смт Великий Бурлук Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади у Великобурлуцькому районі. В період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв свою діяльність у 1941–
1943 рр.
4. 23 справи
5. 1949–1970 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, постанови Великобурлуцького райвиконкому. Документи (постанови,
довідки, акти) по відведенню земельних ділянок у районі.
8. Російською мовою.
953.     1. Р-3683
2. Виконавчий комітет Сахновщинської районної Ради депутатів трудящих,
смт Сахновщина Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Сахновщинському районі. В період між районними з’їздами, а з
1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу
своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв свою діяльність з 1941 по 1943 рр.
4. 13 справ
5. 1963–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Доповідні записки, інформації про діяльність райвиконкому, адресовані органам влади вищого рівня.
8. Російською мовою.
954.     1. Р-3746
2. Колекція документів про німецько-фашистський окупаційний режим на
території Харківської області в 1941–1943 рр.
3. –
4. 235 справ
5. 1943–1950 рр.
6. 2005 р.
7. Хронологічні довідки про події, що відбувалися в період нацистської окупації
по районах області. Списки організацій та їх керівників. Списки громадян, вивезених на примусові роботи до Німеччини. Спогади громадян про їхнє життя
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під час окупації. Акти про злочини, скоєні окупантами, та акти матеріальних
збитків, завданих нацистами підприємствам, установам, колгоспам і радгоспам
на території Харківської області.
8. Російською мовою.
955.     1. Р-3858
2. Виконавчий комітет Харківської обласної Ради народних депутатів,
м. Харків
3. Створено у лютому 1932 р. на підставі постанови ВУЦВК про організацію на
території України областей. Спочатку функції облвиконкому виконував організаційний комітет. До січня 1940 р. іменувався Харківський обласний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. У
січні 1940 р. на першій сесії обласної Ради депутатів трудящих було обрано її
виконавчий комітет. У жовтні 1941 р. облвиконком був евакуйований спершу у
м. Куп`янськ, а в червні 1942 р. – у м. Енгельс, Саратовської області. Поновив
діяльність на території Харківської області у березні 1943 р. За постановою
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. з січня 1963 р. по грудень
1964 р. діяв як виконком Харківської обласної промислової Ради і виконком
Харківської обласної сільської Ради депутатів трудящих. В січні 1965 р. вони
були об’єднані в єдиний виконком Харківської обласної Ради депутатів трудящих. У жовтні 1977 р. отримав назву виконавчий комітет Харківської обласної
Ради народних депутатів. Був безпосередньо підзвітний обласній Раді. На підставі розпорядження представника Президента України в Харківській області
від 24 квітня 1992 р. № 1 облвиконком припинив свою діяльність.
4. 81 справа
5. 1943–1949, 1965–1990 рр.
6. 2008, 2009 рр.
7. Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому. Рішення звужених засідань
облвиконкому. Відомості про репатрійованих громадян.
8. Російською мовою.
956.     1. Р- 3934
2. Харківський інженерно-будівельний інститут Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Харків
3. Створено у 1930 р. на базі будівельного факультету Харківського політехнічного
інституту ім. В.І. Леніна.
4. 83 справи
5. 1951–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази ректора інституту. Плани, звіти, доповідні записки про проведення наукових досліджень, роботу військової кафедри, підготовку молодих спеціалістів, розподілення випускників.
8. Російською мовою.
957.     1. Р-3947
2. Архівний відділ виконкому Харківської обласної Ради народних депутатів,
м. Харків
3. Створено у 1932 р. при Харківському облвиконкомі як обласне архівне управління. У 1938 р. передано у відання обласному управлінню НКВС, в 1939 р. перейменовано в архівний відділ. У 1960 р. перейшов у підпорядкування Харківського облвиконкому. Ліквідовано у 1988 р., а функції загального керівництва
архівною справою в області передано Державному архіву Харківської області.
4. 553 справи
5. 1943–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, директивні вказівки ГАУ СРСР і АУ УРСР. Протоколи засідань архівного відділу та засідань ЕПК. Огляди та довідки про роботу відомчих архівів.
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Листування з різними установами з питань ведення архівної справи.
8. Російською мовою.
958.     1. Р- 3993
2. Харківський механіко-машинобудівний інститут Міністерства вищої освіти СРСР, м. Харків
3. Створено у 1930 р. на базі фізико-математичного факультету
Харківського
політехнічного інституту ім. В.І. Леніна. У період
окупації м. Харкова з 1941
по 1943 рр. був евакуйований до м. Красноуфімська Свердловської області. У
1949 р. припинив самостійну діяльність, увійшовши до складу знову створеного Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна.
4. 37 справ
5. 1941–1949 рр.
6. 2007 р.
7. Плани, звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про військову
підготовку
студентів
8. Російською мовою.
959.     1. Р- 3994
2. Харківська міжобласна контора Головного управління постачання
м’ясної та молочної промисловості Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР, м. Харків
9. Створено в 1939 р. Тимчасово, з 1941 по 1943 рр., у період окупації м. Харкова,
припиняла свою діяльність. Займалась постачання підприємств м’ясомолочної
промисловості технічними матеріалами та обладнанням. Ліквідовано у 1950 р.
4. 8 справ
5. 1943–1950 рр.
6. 2007 р.
7. Листування з організаціями вищого рівня щодо забезпечення охорони
державної таємниці, організації та упорядкування пожежної охорони,
з питань
обліку військовозобов’язаних.
8. Російською мовою.
960.     1. Р-4024
2. Відділ робітничого постачання тресту “Південважбуд” Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії, м. Харків
3. Засновано у 1943 р. Ліквідовано у 1950 р.
4. 3 справи
5. 1949–1950 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, розпорядження Мінважбуду, тресту “Південважбуд”.
8. Російською мовою.
961.     1. Р- 4026
2. Харківська обласна контракційно-заготівельна контора Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Харків
3. Створено у 1937 р. Тимчасово, з 1941 по 1943 рр., припиняла свою діяльність.
Надавала агрономічну допомогу колгоспам Харківської області у вирощуванню сировини для хімічної промисловості. Ліквідовано у 1951 р.
4. 21 справа
5. 1944–1951 рр.
6. 2007 р.
7. Накази з питань охорони державної таємниці. Директиви, звіти,
листування
з питань вирощування кок-сагизу та агротехнічних прийомів догляду за цією
технічною культурою.
8. Російською мовою.
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962.     1. Р-4178
2. Харківське виробниче об’єднання “Завод ім. Малишева”
3. Підприємство засновано у 1896 р. як паровозобудівний завод. Надалі займався
виробництвом широкого спектру машинобудівної продукції: паровози і верстати, насоси і компресори, сільськогосподарські машини і двигуни внутрішнього
згоряния, перші танки. У 1939 р. з цехів Харківського паровозобудівного заводу
№ 183 ім. Комінтерну було виділено у самостійну виробничу одиницю дільницю дизелемоторобудування. У 1940 р. завод отримав назву Державний союзний завод № 75. У 1943 р. на базі заводів № 183 і № 75 почав функціонувати
Харківський ремонтний завод, якому у 1943 р. присвоєно умовне найменування
завод № 75. У вересні 1944 р. і лютому 1945 р. до заводу відповідно було приєднано заводи № 38 та № 222. У 1957 р. завод перейменовано у Харківський
завод транспортного машинобудування і присвоєно ім’я партійного і державного діяча, міністра танкової промисловості В.О. Малишева. У 1978 р. перейменований у виробниче об’єднання “Завод ім. В.О. Малишева” Міністерства
оборонної промисловості СРСР. Виробляє дизельні двигуни різноманітну продукцію оборонного призначення, запасні частини для тракторів і тепловозів
тощо.
4. 1354 справи
5. 1939–1941, 1943–1980 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження по заводу. Плани, постанови, довідки про роботу заводу.
Документи з історії танкобудування та з організації виробництва електровозів.
Плани, звіти, листування з питань підвищення якості продукції, з питань праці
та заробітної плати.
8. Російською мовою.
963.     1. Р- 4217
2. Виробниче об’єднання “Харківський електромеханічний завод”, м. Харків
3. Створено у 1918 р. на базі заводу “Загальна компанія електрики”. Підприємство декілька разів перейменовувалося: з 1921 р. – завод “Електросила № 1”,
з 1925 р. – Державний електрозавод, з 1928 р. – Державний союзний Харківський електромеханічний завод (ХЕМЗ). В 1937 р. ХЕМЗ було об’єднано з
Харківським турбогенераторним заводом і отримав назву Державний союзний
Харківський електромеханічний і турбогенераторний завод. 3 1939 р. ХЕМЗ –
самостійне підприємство. У 1976 р. створено виробниче об’єднання “ХЕМЗ”.
Виробляє електродвигуни і комплексне електроустаткування.
4. 1035 справ
5. 1930–1941 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по заводу. Листування з різними установами з питань технічної документації, постачання спеціальних виробів. Пояснювальні записки, відомості
про стан виконання заводом поставок електрообладнання.
8. Російською мовою.
964.     1. Р- 4241
2. Харківські будівельно-монтажні управління всесоюзних та республіканських трестів з відновлення та реконструкції промислових підприємств,
м. Харків (ОАФ)
3. –
4. 10 справ
5. 1947–1951 рр.
6. 2007 р.
7. Розпорядження про набір робочої сили. Плани та квартальні звіти про використання металоконструкцій. Відомості про наявність ІТП та робітників.
8. Російською мовою.
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965.     1. Р-4331
2. Харківський міжобласний трест “Укрголовптахопром” Міністерства
м’ясної та молочної промисловості УРСР, м. Харків
3. У 1943 р. поновив діяльність як контора із заготівлі та переробки яєць, птиці,
кролів та реалізації готової продукції. У 1952 р. реорганізовано в міжобласний
трест “Укрголовптахопром”. Припинив діяльність у 1953 р.
4. 4 справи
5. 1943–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Номенклатура справ секретного діловодства. Відбірні списки на документи, які
не підлягають зберіганню.
8. Російською мовою.
966.     1. Р- 4342
2. Харківська міжобласна група контролерів Міністерства держконтролю
СРСР по підприємствам і організаціям Міністерства заготівель СРСР,
м. Харків
3. У 1946 р. було створено організацію під назвою “Старший контролер Державного контролю за витратами та збереженістю хлібопродуктів по Харківській
області”, яку в 1951 р. реорганізовано в Харківську міжобласну групу контролерів. Ліквідовано у 1953 р.
4. 3 справи
5. 1949–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Довідки, акти про перевірку збереженості зерна та хлібопродуктів державних
резервів на пунктах і базах Харківської обласної контори “Південьзаготзерно”.
8. Російською мовою.
967.     1. Р-4347
2. Група начальника контролерів Міністерства державного контролю СРСР
по Харківським територіальним управлінням, м. Харків
3. Створено у 1949 р. Здійснювала контроль за збереженістю державних продовольчих і матеріальних резервів. Ліквідовано у 1953 р.
4. 124 справи
5. 1949–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Доповідні записки за підсумками перевірок. Протоколи службових нарад. Звіти,
листування з питань схоронності мобілізаційних резервів на підприємствах.
8. Російською мовою.
968.     1. Р-4438
2. Управління сільського господарства та заготівель виконавчого комітету
Дворічанської районної Ради депутатів трудящих, с. Дворічне Харківської
області
3. Створено у 1923 р. як земельне управління. У 1939 р. переименовано в земельний відділ, у 1947 р. – в районний сільськогосподарський відділ, у 1953 р. – в
управління сільського господарства та заготівель. Займалось регулюванням земельних відносин, плануванням ведення сільського господарства, санітарноветеринарним обслуговуванням колгоспів та окремих господарств, здійснювало технічний контроль за будівництвом в колгоспах району, проведенням заготівель і закупівель сільськогосподарської продукції. Тимчасово припиняло
діяльність з 1942 по 1943 рр. Ліквідовано у 1953 р.
4. 14 справ
5. 1946–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, директиви, інструкції Харківського обласного управління сільського
господарства з питань сільського господарства та розвитку громадського тва-
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ринництва. Квартальні звіти про стан громадського тваринництва в колгоспах
району.
8. Російською мовою.
969.     1. Р-4447
2. Харківський обласний цукробуряковий трест Міністерства продовольчих
товарів УРСР, м. Харків
3. Створено у 1931 р. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по 1943 рр. Поновив діяльність у квітні 1943 р. у м. Куп’янську Харківської області, з вересня
1943 р. – у м. Харкові.
4. 36 справ
5. 1943–1952 рр.
6. 2007 р.
7. Довідки, відомості про майно, вивезене німецькими загарбниками з
підприємств цукробурякотресту, про ремонт, транспортування та приймання трофейного обладнання. Квартальні звіти про надходження
трофейного народногосподарського майна.
8. Російською мовою.
970.     1. Р-4516
2. Виконавчий комітет Жовтневої районної Ради депутатів трудящих, м. Харків
3. Створено у 1938 р. у зв’язку з розукрупненням адміністративних районів м.
Харкова. Тимчасово, з 1941 по 1943 рр., припиняв свою діяльність. Керував
господарським і соціально-культурним будівництвом на території району. Безпосередньо підзвітний районній Раді, що його обрала, і Харківському міськвиконкому.
4. 16 справ
5. 1946–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії. Листування з органами МДБ
і МВС з питань надання окремим особам громадянства СРСР.
8. Російською мовою.
971.     1. Р-4538
2. Державна інспекція з визначення врожайності Ізюмського міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності при Міністерстві
сільського господарства СРСР, м. Ізюм Харківської області
3. Створено у 1947 р. Ліквідовано у 1954 р.
4. 29 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Накази Головдержінспектора з врожайності. Аналітичні таблиці, звіти,
доповідні записки з питань врожайності.
8. Російською мовою.
972.     1. Р-4539
2. Міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності по Красноградському пункту Харківської області Міністерства сільського господарства
СРСР, м. Красноград Харківської області
3. Створено у 1947 р. Ліквідовано у 1954 р.
4. 8 справ
5. 1948–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Підсумки заключного обліку посівних площ по закріпленим районам.
8. Російською мовою.
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973.     1. Р-4540
2. Міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності по Харківському пункту Харківської області Міністерства сільського господарства
СРСР, м. Харків
3. Створено у 1947 р. Ліквідовано у 1954 р.
4. 12 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Звіти та доповідні записки з визначенню врожайності сільськогосподарських
культур. Кліматологічний довідник СРСР, випуск № 10 по Українській РСР та
Молдавській РСР за 1954 р. Агрометеорологічний щорічник за 1947 р.
8. Російською мовою.
974.     1. Р-4552
2. Харківський завод № 450, м. Харків
3. –
4. 268 справ
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу. Відомості про бронювання військовозобов’язаних,
накопичення мобілізаційних запасів. Плани матеріально-технічного забезпечення
заводу.
8. Російською мовою.
975.     1. Р-4580
2. Міжрайонна державна інспекція з визначенню врожайності по Куп’янському
пункту Харківської області Міністерства сільського господарства СРСР,
м. Куп’янськ Харківської області
3. Створено у 1947 р. Ліквідовано у 1954 р.
4. 42 справи
5. 1947–1953 рр.
6. 2007 р.
7. Плани, звіти, відомості про стан врожайності сільськогосподарських культур.
8. Російською мовою.
976.     1. Р- 4585
2. Харківське районне управління Головного управління Міністерства комунального господарства УРСР (райенерго), м. Харків
3. Створено у 1945 р. Займалось будівництвом, реконструкцією та експлуатацією
електростанцій та електромереж республіканського підпорядкування, наданням технічної допомоги електростанціям і електромережам місцевого підпорядкування. Ліквідовано у 1955 р.
4. 11 справ
5. 1945–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Циркуляри, розпорядження, листування з питань їх виконання.
8. Російською мовою.
977.     1. Р-4618
2. Прокуратура Савинського району Харківської області, с. Савинці Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі. Реорганізована у зв’язку з укрупненням районних прокуратур згідно з наказом Генерального Прокурора СРСР від
23 вересня 1955 Р. № 589л.
4. 18 справ
5. 1944–1949 рр.
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6. 2009 р.
7. Плани роботи рай прокуратури. Оперативні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
978.     1. Р-4627
2. Харківський державний завод № 135 Народного комісаріату авіаційної
промисловості СРСР, м. Харків
3. Засновано у 1923 р. як майстерню з ремонту літаків і двигунів. У 1926 р. перейменовано в Харківський авіаційний завод, у 1935 р. – в Харківський державний завод № 135. У жовтні-листопаді 1941 р. у зв’язку з наближенням лінії
фронту евакуйовано до м. Перм. Ліквідовано у 1942 р. на підставі наказу Наркомату авіаційної промисловості СРСР від 8 лютого 1942 р. № 8с.
4. 588 справ
5. 1930–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження по заводу. Програми, плани, звіти, розрахунки
по
забезпеченню виконання виробничих програм. Розпорядження, листування про
підготовку до евакуації заводу в тил.
8. Російською мовою.
979.     1. Р-4628
2. Харківський державний завод № 480 Народного комісаріату авіаційної
промисловості СРСР, м. Харків
3. Засновано у січні 1941 р. на базі Харківського ліжкового заводу місцевої промисловості УРСР. Займався виробництвом запасних части до літаків. В жовтні
1941 р. був евакуйований до м. Перм. Ліквідовано у 1942 р.
4. 195 справ
5. 1941 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу. Довідки, схеми, листування про реконструкцію заводу. Виробничі програми, плани, графіки, статистичні звіти про випуск продукції по
цехам заводу.
8. Російською мовою.
980.     1. Р-4629
2. Військове представництво Головного управління Військово-Повітряних
Сил Червоної Армії на Харківському заводі № 135, м. Харків
3. –
4. 98 справ
5. 1940–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про роботу заводу та військового представництва. Розпорядження, програми, листування про проходження перепідготовки льотно-технічного складу
на заводі.
8. Російською мовою.
981.     1. Р-4637
2. Виконавчий комітет Красноградської районної Ради депутатів трудящих,
м. Красноград Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміни
в адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні
з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК
від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Красноградському районі. У період між районними з’їздами, а з
1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу
своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по 1943 рр.
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4. 65 справ
5. 1943–1970 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, постанови райвиконкому. Документи з відведення земельних ділянок
в Красноградському районі.
8. Російською мовою.
982.     1. Р-4646
2. Прокуратура Петрівського району Харківської області, с. Петрівське Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 11 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
983.     1. Р-4648
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дворічанської районної
Ради депутатів трудящих, смт Дворічна Харківської області
3. Засновано у 1960 р. Був організаційно-методичним, контролюючим і крівним
центром для мережі лікувально-медичних установ Дворічанського району, займався добором та розстановкою медичних кадрів, розподілом фінансів серед
установ медичного профілю. Ліквідовано у 1957 р.
4. 6 справ
5. 1946–1948, 1952, 1956 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження обласного відділу охорони здоров’я.
8. Російською мовою.
984.     1. Р-4651
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Дворічанської районної Ради депутатів трудящих, с. Дворічна Харківської області
3. Створено у 1931 р. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по 1943 рр. Основні функції – мобілізація податкових коштів, планове фінансування бюджетних
установ і перевірка їх фінансово-господарської діяльності.
4. 20 справ
5. 1943–1961 рр.
6. 2010 р.
7. Плани, ліміти, річні звіти про виконання кошторису з господарського та комунального обслуговування райвійськкомату.
8. Російською мовою.
985.     1. Р-4652
2. Відділ народної освіти виконавчого комітету Дворічанської районної Ради
депутатів трудящих, с. Дворічна Харківської області
3. Засновано у 1931 р. Здійснював загальне керівництво загальноосвітніми школами та дошкільними закладами на території району, контролював їх діяльність.
Вивчав та розповсюджував серед вчителів району передовий педагогічний досвід. Здійснював контроль за виконанням закону про обов’язкове загальне навчання. Ліквідовано у 1963 р.
4. 6 справ
5. 1949–1958 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження обласного відділу народної освіти. Інформація відділу
про неписьменних мешканців району.
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8. Російською мовою.
986.     1. Р-4659
2. Прокуратура Нововодолазького району Харківської області, смт Нова Водолага Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 12 справ
5. 1944–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Щомісячні статистичні звіти. Акти перевірки роботи райпрокуратури.
8. Російською мовою.
987.     1. Р-4662
2. Прокуратура Балаклійського району Харківської області, м. Балаклія
Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 20 справ
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви прокурора Харківської області. Річні оперативні та щомісячні статистичні звіти про роботу прокуратури.
8. Російською мовою.
988.     1. Р-4663
2. Харківське відділення дорожньої міліції УМВС Харківської області,
м. Харків
3. Створено у січні 1951 р. з метою охорони та забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів на автомагістралях Москва–Харків–Сімферополь, Київ–
Харків–Ростов-на-Дону у межах Харківської області. Ліквідовано у 1956 р.
4. 30 справ
5. 1951–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по відділенню. Протоколи оперативних нарад. Дислокація
постів та
листування з цього питання з управлінням та дільницями.
8. Російською мовою.
989.     1. Р-4669
2. Прокуратура Зміївського району Харківської області, м. Зміїв Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 7 справ
5. 1951–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви прокурора Харківської області. Річні статистичні звіти.
Огляди, аналізи по окремим напрямам слідчої роботи.
8. Російською мовою.
990. 1. Р-4681
2. Прокуратура Олексіївського району Харківської області, смт Первомайський Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 7 справ
5. 1944–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Річні звіти.
8. Російською мовою.
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991.     1. Р-4693
2. Прокуратура Краснокутського району Харківської області, м. Краснокутськ Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 10 справ
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, циркуляри, директиви прокурора Харківської області. Річні
статистичні звіти.
8. Російською мовою.
992.     1. Р-4695
2. Районний відділ народної освіти виконавчого комітету Нововодолазької районної Ради депутатів трудящих, смт Нова Водолага Харківської області
3. –
4. 4 справи
5. 1957, 1959, 1961, 1962 рр.
6. 2010 р.
7. Накази обласного відділу народної освіти.
8. Російською мовою.
993.     1. Р-4707
2. Харківська міжобласна контора Головелектрозбуту Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Харків
3. Засновано у 1923 р. Займалась реалізацією та розподіленням електротехнічної
продукції в Харківській, Полтавській, Сумській, Бєлгородській, Воронезькій,
Курській, Липецькій областях. Тимчасово припиняла діяльність з 1941 по
1943 рр.
4. 20 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, накази Наркомату електропромисловості СРСР, Головелектрозбуту,
Харківського облвиконкому. Акт матеріальних збитків, заподіяних конторі під
час німецько-фашистської окупації. Документи з особового складу контори.
8. Російською мовою.
994.     1. Р-4712
2. Прокуратура Вільхуватського району Харківської області, с. Вільхуватка
Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 31 справа
5. 1943–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, циркуляри, директиви прокурора Харківської області. Річні, щомісячні статистичні звіти. Доповідні записки, інформації про роботу прокурорськослідчих органів.
8. Російською мовою.
995.     1. Р-4713
2. Прокуратура Харківської області, м. Харків
3. Створено у 1932 р. Восени 1941 р. була евакуйована до м. Куп’янськ Харківської області та м. Казань Татарської АРСР. Поновила діяльність у м. Харкові
у 1943 р. Основний напрям роботи – загальний нагляд за дотриманням законності та правопорядку.
4. 639 справ
5. 1943–1970 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази, директиви прокуратури Харківської області. Відомості про
стан
злочинності в області та розкриття злочинів. Доповідні записки,
інформації,
аналітичні огляди про роботу прокурорсько-слідчих
органів. Акти ревізій
прокуратур.
8. Російською мовою.
996.     1. Р-4714
2. Прокуратура Червонозаводського району, м. Харків
3. Створено у 1925 р. У 1941–1943 рр. тимчасово припиняла свою діяльність.
Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку
в районі.
4. 15 справ
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Інструкції, циркуляри прокуратури Харківської області. Квартальні
плани
роботи. Щомісячні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
997.     1. Р-4715
2. Прокуратура Дергачівського району Харківської області, м. Дергачі Харківської області
3. Створено в 1936 р. В 1941–1943 рр. тимчасово припиняла діяльність. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в
районі.
4. 10 справ
5. 1944–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
998.     1. Р-4717
2. Прокуратура Дворічанського району Харківської області, с. Дворічна Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 5 справ
5. 1944–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
999.     1. Р-4724
2. Прокуратура Чугуївського району Харківської області, м. Чугуїв Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. У 1955 р. об’єднано з прокуратурою Печенізького
району Харківської області. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням
законності та правопорядку в Чугуївському та Печенізькому районах.
4. 22 справи
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Плани роботи райпрокуратури. Акт про звірства окупантів на території Чугуївського району. Оперативні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1000.     1. Р-4728
2. Прокуратура Богодухівського району Харківської області, м. Богодухів
Харківської області
3. –
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4.
5.
6.
7.
8.

4 справи
1944–1947 рр.
2009 р.
Річні статистичні звіти.
Російською мовою.

1001.     1. Р-4730
2. Одноробівська машинно-тракторна станція, с Одноробівка Золочівського району Харківської області
3. –
4. 10 справ
5. 1947–1951 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови обласного управління сільського господарства та звуженого виконкому Золочівської райради. Інструкції, акти щодо роботи з секретними документами.
8. Російською мовою.
1002.     1. Р-4731
2. Красноградська машинно-тракторна станція Харківського обласного
управління сільського господарства, м. Красноград Харківської області
4. Засновано у 1931 р. Тимчасово припиняла діяльність з 1941 по 1943 рр.
5. 16 справ
6. 1946–1957 рр.
7. 2006 р.
8. Накази, вказівки обласного управління сільського господарства. Акти перевіряння наявності та стану документальних матеріалів.
9. Російською мовою.
1003.     1. Р-4732
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Печенізької районної Ради
депутатів трудящих, с. Печеніги Харківської області
3. Поновив діяльність у 1943 рр. Був організаційно-методичним центром, керівним і контролючим органом для мережі лікувально-медичних установ Печенізького району, займався підбором та розстановкою кадрів, розподілом фінансів серед медичних установ. Ліквідовано у 1957 р.
4. 11 справ
5. 1949–1953 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, плани Харківського обласного відділу охорони здоров’я по МППО.
Відомості про споруди медичної служби МППО в сільській місцевості.
8. Російською мовою.
1004.     1. Р-4733
2. Управління сільського господарства та заготівель виконавчого комітету
Печенізької районної Ради депутатів трудящих, с. Печеніги Харківської
області
3. Створено у 1931 р. як земельне управління. У 1947 р. перейменовано в районний
сільськогосподарський відділ, у 1953 р. – в управління сільського господарства та
заготівель. Займалось регулюванням земельних відносин, плануванням ведення
сільського господарства, санітарно-ветеринарним обслуговуванням колгоспів та
окремих господарств, здійснювало технічний контроль за будівництвом в колгоспах району, проведенням заготівель і закупівель сільськогосподарської продукції.
Тимчасово припиняло діяльність з 1941 по 1943 рр. Ліквідовано у 1953 р.
4. 12 справ
5. 1946–1953 рр.
6. 2010 р.
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7. Накази, плани Харківського обласного управління сільського господарства по
МППО. Опис коней, яких виділено до фонду “Кінь Червоній Армії”. Списки
номенклатурних працівників управління.
8. Російською мовою.
1005.     1. Р- 4734
2. Управління з охорони державної таємниці в друкарській діяльності Харківської обласної Ради депутатів трудящих (Облліт), м. Харків
3. Поновило діяльність в 1943 р.
4. 95 справ
5. 1945–1975 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по управлінню. Протоколи виробничих нарад. Річні плани роботи. Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1006.     1. Р-4735
2. Прокуратура Шевченківського району Харківської області, смт Шевченкове Харківської області
3. Створено у 1935 р. Див. Р-4659
4. 4 справи
5. 1951–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичний звіт за 1951 р. Періодичні та разові доповіді щодо виконанню
планів роботи.
8. Російською мовою.
1007.     1. Р-4737
2. Старовірівська машинно-тракторна станція Міністерства сільського господарства УРСР, с. Старовірівка Шевченківського району Харківської
області
3. Засновано у 1943 р.
4. 11 справ
5. 1946–1951 рр.
6. 2006 р.
7. Накази обласного управління сільського господарства. Листування з різними
установами з питань місцевої протиповітряної оборони.
8. Російською мовою.
1008.     1. Р-4738
2. Прокуратура Красноградського району Харківської області, м. Красноград Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. У 1955 р. об’єднано з прокуратурою Зачепилівського району Харківської області. Основний напрям роботи – нагляд за
дотриманням законності та правопорядку в Зачепилівському і Красноградському районах.
4. 13 справ
5. 1944–1947, 1949–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви Харківської обласної прокуратури. Річні статистичні звіти.
Доповідні записки, адресовані обласній прокуратурі, про діяльність райпрокуратури.
8. Російською мовою.
1009.     1. Р-4755
2. Міжрайонна прокуратура Лозівського району Харківської області,
м. Лозова Харківської області
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3. Поновила діяльність в 1943 р. В 1955 р. об’єднано з прокуратурою Близнюківського району Харківської області. Основний напрям роботи – нагляд за
дотриманням законності та правопорядку в Лозівському і Близнюківському
районах.
4. 15 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви Харківської обласної прокуратури. Річні та щомісячні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1010.     1. Р-4756
2. Прокуратура Золочівського району Харківської області, м. Золочів Харківської області
3. Див. Р-4659
4. 14 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Річні оперативні статистичні звіти. Акти перевірок роботи райпрокуратури
прокуратурами вищого рівня.
8. Російською мовою.
1011.     1. Р-4757
2. Виконавчий комітет Комінтернівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Харків
3. Створено в 1938 р. у зв’язку з розукрупненням адміністративних районів міста.
Тимчасово з 1941 по 1943 рр. припиняв свою діяльність. Керує господарським
і соціально-культурним будівництвом на території району. Безпосередньо підзвітний районній раді, що його обрала, і Харківському міськвиконкому.
4. 13 справ
5. 1944–1951 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії. Місячні плани та звіти по
МППО.
8. Російською мовою.
1012.     1. Р-4759
2. Прокуратура Орджонікідзевського району, м. Харків
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 11 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1013.     1. Р-4760
2. Прокуратура Московського району, м. Харків
3. Створено в 1937 р. Тимчасово припиняла діяльність з 1941 по 1943 рр. До
1962 р. існувала під назвою “прокуратура Сталінського району міста Харкова”. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 16 справ
5. 1944–1947, 1949–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви Харківської обласної прокуратури. Річні статистичні
звіти.
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8. Російською мовою.
1014.     1. Р-4761
2. Прокуратура Кегичівського району Харківської області, с. Кегичівка
Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. У 1955 р. увійшла до складу створеної міжрайонної прокуратури Сахновщинського району Харківської області.
4. 1 справа
5. 1951 р.
6. 2009 р.
7. Оперативні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1015.     1. Р-4762
2. Прокуратура Сахновщинського району Харківської області, смт Сахновщина Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. У 1955 р. до функцій прокуратури додалося порядкування на території Кегичівського району Харківської області.
4. 12 справ
5. 1943, 1944, 1948, 1950–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Річні оперативні статистичні звіти.
Доповідні записки, інформації прокурорів про роботу прокурорсько-слідчих
органів.
8. Російською мовою.
1016.     1. Р-4764
2. Прокуратура Великобурлуцького району Харківської області, с. Великий
Бурлук Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 11 справ
5. 1944–1948, 1950–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Річні оперативні статистичні звіти.
Акти комплексних перевірок райпрокуратури.
8. Російською мовою.
1017.     1. Р-4765
2. Прокуратура Кагановицького району, м. Харків
3. Створено у 1937 р. Тимчасово припиняла свою діяльність з 1941 по 1943 рр.
Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 19 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Річні оперативні статистичні звіти.
Огляди окремих напрямів прокурорсько-слідчої роботи.
8. Російською мовою.
1018.     1. Р-4769
2. Прокуратура Червонобаварського району, м. Харків
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 7 справ
5. 1943, 1948, 1949, 1951, 1952 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази, директиви обласної прокуратури. Акт ревізії діяльності райпрокуратури. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1019.     1. Р-4771
2. Прокуратура міста Харкова, м. Харків
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в місті.
4. 29 справ
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Огляди райпрокуратури по окремих
напрямах прокурорсько-слідчої роботи. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1020.     1. Р-4780
2. Прокуратура Валківського району Харківської області, м. Валки Харківської області
3. Поновила свою діяльність в 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 5 справ
5. 1949–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Акт ревізії роботи райпрокуратури.
Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1021.     1. Р-4782
2. Прокуратура Дзержинського району, м. Харків
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 20 справ
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Огляди райпрокуратури по окремих
напрямах прокурорсько-слідчої роботи. Річні статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1022.     1. Р-4783
2. Берестовеньківська машинно-тракторна станція, с. Берестовенька Красноградського району Харківської області
3. Засновано в 1934 р. Тимчасово припиняла свою діяльність з 1941 по 1943 рр.
4. 11 справ
5. 1946–1953 рр.
6. 2006 р.
7. Накази обласного управління сільського господарства. Вказівки обласного земельного відділу щодо організації місцевої протиповітряної оборони. Акти
перевірки наявності та стану документних матеріалів.
8. Російською мовою.
1023.     1. Р-4789
2. Прокуратура Борівського району Харківської області, смт Борова Харківської області
3. Створено у 1935 р. Тимчасово припиняла свою діяльність з 1941 по 1943 рр.
Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 4 справи
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5. 1945–1947, 1949 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з обласною прокуратурою з питань керівництва оперативною роботою. Періодичні звіти про виконання планів роботи прокуратури.
8. Російською мовою.
1024.     1. Р-4790
2. Виконавчий комітет Зачепилівської районної Ради депутатів трудящих,
смт Зачепилівка Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади в Зачепилівському районі. У період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою
діяльність. Ліквідовано у 1962 р.
4. 17 справ
5. 1943–1958 рр.
6. 2010 р.
7. Акти перевірки наявності та стану документів спецчастини. Документи з питань організації та здійснення МППО.
8. Російською мовою.
1025.     1. Р-4791
2. Управління сільського господарства та заготівель виконавчого комітету
Дворічанської районної Ради депутатів трудящих, с. Дворічне Харківської області
3. Створено у 1935 р. як земельне управління. У 1939 р. перейменовано в земельний відділ, у 1947 р. – в районний сільськогосподарський відділ, у 1953 р. –
в управління сільського господарства та заготівель. Займалось регулюванням земельних відносин, плануванням ведення сільського господарства,
санітарно-ветеринарним забезпеченням господарств Дворічанського району,
здійснювало технічний контроль за будівництвом різних виробничих об’єктів
в колгоспах району, дбало про планову організацію заготівель і закупівель
сільськогосподарської продукції. Ліквідовано у 1953 р.
4. 12 справ
5. 1946–1953 рр.
6. 2010 р.
7. Накази Харківського обласного управління сільського господарства з основної діяльності. Приймально-здавальні акти секретного діловодства.
8. Російською мовою.
1026.     1. Р-4799
2. Прокуратура Зачепилівського району Харківської області, с. Зачепилівка
Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. У 1955 р. об’єднана з прокуратурою Красноградського району.
4. 6 справ
5. 1944–1947, 1952 рр.
6. 2009 р.
7. Річні статистичні звіти. Акт ревізії роботи райпрокуратури.
8. Російською мовою.
1027.     1. Р-4857
2. Прокуратура Жовтневого району, м. Харків
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3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 10 справ
5. 1943, 1946–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Оперативні статистичні звіти. Акти ревізії роботи прокуратури.
8. Російською мовою.
1028.     1. Р-4870
2. Виконавчий комітет Московської районної Ради депутатів трудящих,
м. Харків
3. Створено у 1937 р. Тимчасово з 1941 по 1943 рр. припиняв свою діяльність. До
1962 р. мав назву виконком Сталінської районної Ради у м. Харкові. Здійснює
загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на
території району. Безпосередньо підзвітний районній Раді, що його обрала і
Харківському міськвиконкому.
4. 19 справ
5. 1946–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови міськвиконкому з житлових питань. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії. Відомості про кількість: репатрійованих громадян; неписьменних осіб, які працюють на підприємствах району.
8. Російською мовою.
1029.     1. Р-4875
2. Виконавчий комітет Лозівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Лозова Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Лозівському районі. У період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по
1943 рр.
4. 5 справ
5. 1949–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Директивні вказівки, рішення з питань МППО. Розпорядження райвиконкому
про виділення Міністерству шляхів сполучення УРСР земельної ділянки, що
належала колгоспу ім. Ворошилова.
8. Російською мовою.
1030.     1. Р-4925
2. Виконавчий комітет Вовчанської районної Ради депутатів трудящих,
м. Вовчанськ Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади у Вовчанському районі. В період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по
1943 рр.
4. 14 справ
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5.
6.
7.
8.

1944–1952 рр.
2010 р.
Рішення, протоколи засідань звуженого складу райвиконкому.
Російською мовою.

1031.     1. Р-4947
2. Прокуратура Комінтернівського району, м. Харків
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 10 справ
5. 1943, 1947, 1950–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Доповіді, акти, повідомлення про
перевірку роботи щодо протидії дитячій бездоглядності.
8. Російською мовою.
1032.     1. Р-4951
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Нововодолазької районної
Ради депутатів трудящих, смт Нова Водолага Харківської області
3. Поновив діяльність у 1943 рр. Був організаційно-методичним центром в галузі медицини на території Нововодолазького району, керував мережею
лікувально-медичних установ, контролював їх діяльність, займався добором
та розстановкою медичних кадрів, розподілом фінансів між підпорядкованими установами. Ліквідовано у 1958 р.
4. 5 справ
5. 1949, 1951, 1954, 1960, 1961 рр.
6. 2010 р.
7. Накази Харківського обласного відділу охорони здоров’я. Постанови надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
1033.     1. Р-4956
2. Виконавчий комітет Нововодолазької районної Ради депутатів трудящих,
смт Нова Водолага Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади у Нововодолазькому районі. В період між районними
з’їздами, а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв діяльність з
1941 по 1943 рр. Ліквідовано у 1962 р.
4. 25 справ
5. 1943–1962 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення Харківського облвиконкому щодо діяльності райвиконкому. Звіт про
наявність працюючих військовозобов’язаних.
8. Російською мовою.
1034.     1. Р-4970
2. Прокуратура Харківського району Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за
дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 11 справ
5. 1944–1951 рр.
6. 2009 р.
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7. Відомості про роботу прокуратури. Акти ревізії роботи прокуратури.
8. Російською мовою.
1035.     1. Р-4971
2. Вовчанська машинно-тракторна станція Харківського обласного управління сільського господарства, м. Вовчанськ Харківської області
3. Засновано в 1932 р. Тимчасово припиняла діяльність з 1942 по 1943 рр.
4. 16 справ
5. 1946–1957 рр.
6. 2006 р.
7. Накази обласного управління сільського господарства. Листування з різними
установами з питання місцевої протиповітряної оборони.
8. Російською мовою.
1036.     1. Р-4972
2. Таверівське бурякове радянське господарство Харківського цукрового
бурякотресту “Укрголовцукор”, с. Максимівка Богодухівського району
Харківської області
3. Засновано у 1919 р. з метою сприяння перебудові сільського господарства і
збільшення виробництва сільськогосподарської товарної продукції. Тимчасово припиняло діяльність з 1941 по 1943 рр.
4. 30 справ
5. 1943–1953 рр.
6. 2006 р.
7. Накази по Головному управлінню цукрової промисловості та Харківському
цукробурякотресту. Директивні вказівки розпорядження з питань МППО. Характеристики відповідальних працівників.
8. Російською мовою.
1037.     1. Р-4977
2. Харківське монтажне управління тресту “Проммонтаж” Головбуду Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, м. Харків
3. Засновано у 1947 р. Ліквідовано у 1957 р.
4. 7 справ
5. 1948–1957 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, розпорядження Міністерства промисловості будівельних матеріалів
СРСР, Державного союзного монтажного тресту, тресту “Проммонтаж”.
8. Російською мовою.
1038.     1. Р-4978
2. Прокуратура Барвінківського району Харківської області, м. Барвінкове
Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 5 справ
5. 1943, 1947, 1949, 1951 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, циркуляри обласної прокуратури. Доповідні записки про роботу прокуратури
8. Російською мовою.
1039.     1. Р-5002
2. Військове представництво № 12 автотракторного управління Міністерства оборони СРСР на Харківському заводі тракторного машинобудування ім. Малишева, м. Харків
3. Засновано у 1947 р. Контролювало якість виробництва автотракторної техніки
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4.
5.
6.
7.
8.

та запасних частин до неї. Контролювало своєчасність постачанням техніки
за замовленнями Автотракторного управління та своєчасним задоволенням
заводом рекламацій військових частин. Ліквідовано у 1957 р.
8 справ
1947–1957 рр.
2010 р.
Накази по військовому представництву № 12. Акти перевірки секретного діловодства.
Російською мовою.

1040.     1. Р-5003
2. Військове представництво управління Начальника реактивного озброєння на Харківському заводі ім. Малишева, м. Харків
3. Засновано у 1953 р. Контролювало якість виробництва автотракторної техніки
та запасних частин до неї. Слідкувало за своєчасним постачанням техніки
за замовленнями та за своєчасним задоволенням заводом рекламацій з боку
військових частин. Ліквідовано у 1957 р.
4. 4 справи
5. 1953–1956 рр.
6. 2010 р.
7. Накази по військовому представництву. Акти перевірки секретного діловодства. Відомості з особового складу.
8. Російською мовою.
1041.     1. Р-5019
2. Прокуратура Ленінського району, м. Харків
3. Поновила свою діяльність в 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 21 справа
5. 1943–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, директиви обласної прокуратури. Довідки про роботу прокуратури.
Огляди окремих напрямів прокурорсько-слідчої роботи обласної та районної
прокуратур.
8. Російською мовою.
1042.     1. Р-5021
2. Прокуратура Вовчанського району Харківської області, м. Вовчанськ
Харківської області
3. Поновила свою діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 13 справ
5. 1945–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Річні, квартальні статистичні звіти. Довідки про роботу райпрокуратури.
8. Російською мовою.
1043.     1. Р-5022
2. Прокуратура Ізюмського району Харківської області, м. Ізюм Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. Основний напрям роботи – нагляд за дотриманням законності та правопорядку в районі.
4. 3 справи
5. 1944, 1946 рр.
6. 2009 р.
7. Приймально-здавальні акти при зміні керівництва райпрокуратури.
8. Російською мовою.
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1044.     1. Р-5033
2. Виконком Старосалтівської районної Ради депутатів трудящих, с. Старий Салтів Харківської області
3. Створено у 1922 р. Тимчасово припиняла діяльність з 1941 р. по 1943 р. Ліквідовано у 1962 р. у зв’язку з припиненням існування Старосалтівського району.
4. 32 справи
5. 1953–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови райвиконкому з питань цивільної оборони. Протоколи засідань і
рішення надзвичайної протиепідемічної комісії.
8. Російською мовою.
1045.     1. Р-5044
2. Виконавчий комітет Ізюмської районної Ради депутатів трудящих,
м. Ізюм Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Ізюмському районі. У період між районними з’їздами,
а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво
господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував
роботу своїх відділів і управлінь. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 по
1943 рр.
4. 20 справ
5. 1944–1975 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови, протоколи засідань звуженого складу райвиконкому. Довідки, інформаційні листи про виконання райвиконкомом рішень і розпоряджень Харківського облвиконкому.
8. Російською мовою.
1046.     1. Р-5074
2. Виконком Петрівської районної Ради депутатів трудящих, с. Петрівське
Харківської області
3. Створено у 1921 р. Тимчасово припиняв діяльність з 1941 р. по 1943 р. Ліквідовано у 1962 р. у зв’язку з припиненням існування Петровського району.
4. 19 справ
5. 1953–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення штабу цивільної оборони та медичної служби цивільної
оборони.
8. Російською мовою.
1047.     1. Р-5127
2. Прокуратура Старовірівського району Харківської області, с. Нова Водолага Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. У 1955 р. приєднана до прокуратури Нововодолазького району Харківської області. Основний напрям роботи – нагляд за
дотриманням законності та правопорядку в Старовірівському та Нововодолазькому районах.
4. 7 справ
5. 1945–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Щомісячні статистичні звіти. Акти ревізії прокуратури Старовірівського району.
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8. Російською мовою.
1048.     1. Р-5217
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чугуївської районної Ради
депутатів трудящих, м. Чугуїв Харківської області
3. Засновано у 1965 р. Був організаційно-методичним центром в галузі медицини на території Нововодолазького району, керував мережею лікувальномедичних установ, контролював їх діяльність, займався добором та розстановкою медичних кадрів, розподілом фінансів між підпорядкованими установами. Ліквідовано у 1957 р.
4. 12 справ
5. 1944, 1946, 1948–1957 рр.
6. 2010 р.
7. Місячні звіти, огляди з санітарного нагляду. Листування з питань
організації МППО.
8. Російською мовою.
1049.     1. Р-5227
2. Трест швейної промисловості Головного управління швейної промисловості (Укршвейпром), м. Харків
3. Створено у 1955 р. Керував підприємствами швейної промисловості в Ворошиловградській, Запорізькій, Кримській, Полтавській, Сталінській, Сумській,
Харківській та Чернігівській областях. Ліквідовано у 1957 р. з передаванням
функцій Тресту текстильної, швейної та трикотажної промисловості.
4. 15 справ
5. 1955–1957 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження тресту з основної діяльності, адресовані підвідомчим підприємствам. Річні та квартальні звіти про виконання замовлень підприємствами
тресту.
8. Російською мовою.
1050.     1. Р-5228
2. Трест текстильної, швейної та трикотажної промисловості Управління легкої промисловості раднаргоспу (Текстильшвейтрикотажпром),
м. Харків
3. Створено у 1957 р. на базі тресту швейної промисловості. Ліквідовано у
1959 р.
4. 9 справ
5. 1957–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Щомісячні та квартальні звіти про виконання замовлень підприємствами тресту. Заходи підприємств з дострокового виконання державного плану. Періодична звітність підприємств з організації МППО.
8. Російською мовою.
1051.     1. Р-5237
2. Прокуратура Близнюківського району Харківської області, с. Близнюки
Харківської області
3. Поновила діяльність у 1943 р. Ліквідована у 1955 р. з передаванням функцій
прокуратурі Лозівського району Харківської області.
4. 12 справ
5. 1945–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Річні статистичні звіти. Акти перевірки роботи райпрокуратури.
8. Російською мовою.
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1052.     1. Р-5314
2. Виконавчий комітет Борівської районної Ради депутатів трудящих, с. Борова Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом
радянської влади в Борівському районі. У період між районними з’їздами, а з
1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі, спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово припиняв свою
діяльність.
4. 19 справ
5. 1944–1952 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення Борівського райвиконкому. Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії. Акти про виділення для знищення документів, що не підлягають зберіганню.
8. Російською мовою.
1053.     1. Р-5372
2. Харківський побутова промислова спілка “Побутпромспілка”, м. Харків
3. У 1954 р. унаслідок об`єднання обласних шкіряно-взуттєвої та різноспеціальної промислової спілок засновано Харківську обласну шкіряну різноспеціальну промислову спілку. У 1959 р. її перейменовано в побутову промислову
спілку. Ліквідовано у 1960 р.
4. 3 справи
5. 1955, 1960 рр.
6. 2009 р.
7. Акт приймання-передавання секретного діловодства при зміні керівництва.
Відбірні списки на знищення секретних документів.
8. Російською мовою.
1054.     1. Р-5374
2. Харківська текстильно-промислова спілка “Тестильпромспілка”,
м. Харків
3. Засновано у 1956 р. унаслідок об`єднання Облтекстильтрикотажспілки з Облшвейпромспілкою в єдину Облтекстильшвейпромспілку. У 1959 р. перейменовано в текстильно-промислову спілку. Ліквідовано у 1960 р.
4. 12 справ
5. 1956–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви Харківської облпромради. Постанови правління Облтекстильшвейпромспілки з основної діяльності.
8. Російською мовою.
1055.     1. Р-5375
2. Харківська промислова спілка металообробної та меблевої промисловості “Металомеблепромспілка”, м. Харків
3. У 1943 р. засновано Харківську обласну спілку лісової, хімічної і деревообробної промислової кооперації. У 1953 р. її реорганізовано в обласну промислову спілку меблевої промисловості. У 1956 р. об’єднано з обласною металообробною промисловою спілкою. У 1959 р. перейменовано у Харківську
промислову спілку металообробної і меблевої промисловості. Ліквідовано у
1960 р.
4. 16 справ
5. 1948–1960 рр.
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6. 2009 р.
7. Постанови президії Харківської обллісопромспілки з основної діяльності.
Акти приймання-передавання секретного діловодства.
8. Російською мовою.
1056.     1. Р-5416
2. Харківський завод № 183 ім. Комінтерну Народного комісаріату оборонної промисловості СРСР, м. Харків
3. Утворений у 1936 р. на базі Харківського паровозобудівного заводу. У вересніжовтні 1941 р. евакуйований на Урал у м. Нижній Тагіл, де й залишився.
4. 29 справ
5. 1937–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти з основної діяльності. Пояснювальні записки до звітів. Паспортні дані
про виробництво заводу.
8. Російською мовою.
1057.     1. Р-5638
2. Виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів трудящих,
смт Шевченкове Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Шевченківському районі. У період між районними
з’їздами, а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі,
спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово
припиняв свою діяльність.
4. 18 справ
5. 1951–1961 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення райвиконкому з поточних питань. Листування з облвиконкомом з питань відведення земельних ділянок.
8. Російською мовою.
1058.     1. Р-5639
2. Виконавчий комітет Близнюківської районної Ради депутатів трудящих,
смт Близнюки Харківської області
3. Створено у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про
зміни в адміністративно-територіальному поділі України та положення про
районні з’їзди Рад і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою
ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Був вищим розпорядчим і виконавчим органом радянської влади в Близнюківському районі. В період між районними
з’їздами, а з 1939 р. – між сесіями районної Ради – здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі,
спрямовував роботу своїх відділів і управлінь. З 1941 по 1943 рр. тимчасово
припиняв свою діяльність.
4. 25 справ
5. 1947–1949, 1953–1963 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення, накази райвиконкому з питань цивільної оборони. Списки громадян,
яких було примусово вивезено під час окупації до Німеччини та громадян, які
прибули в Близнюківський район в період окупації.
8. Російською мовою.
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1059.     1. Р-5641
2. Група [контролерів] Комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР
по Харківській області, м. Харків
3. Створена у 1958 р. як група Комісії радянського контролю Ради Міністрів
УРСР по Харківському економічному адміністративному району. В 1961 р.
перетворена в групу Комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по
Харківській області. Перевіряла виконання планів постачання матеріалів, обладнання, промислових і продовольчих товарів у союзний фонд та в рамках
міжреспубліканського постачання. Припинила свою діяльність у 1962 р.
4. 4 справи
5. 1959–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження, плани перевірок, доповідні записки з питань будівництва аеродрому.
8. Російською мовою.
1060.     1. Р-5716
2. Рада народного господарства Харківського економічного району, м. Харків
3. Створено у 1957 р. Здійснювала керівництво і управління промисловістю та
будівництвом на території Харківського економічного адміністративного району, до складу якого входили Харківська, Сумська і Полтавська області. Ліквідовано у 1966 р. з передачею підпорядкованих підприємств і організацій
відповідним союзним і республіканським міністерствам.
4. 780 справ
5. 1957–1966 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, постанови, розпорядження Харківського раднаргоспу. Схема перспективного розвитку Харківського району з 1963 по 1980 рр. Річні плани та звіти.
8. Російською мовою.
1061.     1. Р-5738
2. Муратов Ігор Леонтійович, письменник
3. Народився 28 липня 1912 р. в м. Харкові. З 1932 р. публікував свої твори
у пресі. Брав участь у Фінській кампанії та Великій Вітчизняній війні, під
час якої 3 роки був в’язнем концентраційного табору. Після війни працював у
Берліні головним редактором газети “За повернення на Батьківщину”. Нагороджений бойовими медалями, за громадську та літературну діяльність – орденами Трудового Червоного Прапора та “Знак Пошани”, лауреат Державної
премії СРСР 1952 р. Неодноразово обирався депутатом Київської райради
м. Харків.
4. 1 справа
5. 1958 р.
6. 2009 р.
7. Поздоровлення Комітету “За повернення на Батьківщину”. Матеріал “Про
план створення С. Бандерою антирадянського “Українського закордонного
національного визвольного руху”.
8. Українською мовою.
1062.     1. Р-5804
2. Виконавчий комітет Барвінківської міської Ради депутатів трудящих,
м. Барвінкове Харківської області
3. Створено у 1917 р. – на початку 1918 р. як виконавчий комітет міської Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. У 1918–1919 рр.
Рада припиняла свою діяльність у зв’язку з перманентними змінами влади
під час громадянської війни, а також передавала свої функції надзвичайному
органу влади – революційному комітетові. Після проведення у 1939 р. вибо-
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рів до місцевих Рад на основі Конституції УРСР 1937 р. перейменована на
виконавчий комітет міської ради депутатів трудящих. Є виконавчим і розпорядчим органом міської Ради, керує державним, господарським і соціальнокультурним будівництвом на території міської Ради. Тимчасово припиняла
діяльність з 1941 по 1943 рр.
4. 2 справи
5. 1945, 1946 рр.
6. 2010 р.
7. Списки репатрійованих громадян.
8. Російською мовою.
1063.     1. Р-5808
2. Харківський обласний комітет народного контролю, м. Харків
3. У 1963 р. створено Харківський обласний промисловий та Харківський обласний сільський комітети партійно-державного контролю. У 1964 р. ці комітети об’єднано і з січня 1965 р. діяв Комітет партійно-державного контролю Харківського обласного комітету КПУ та виконкому Харківської обласної
Ради депутатів трудящих. У 1966 р. реорганізовано у Харківський обласний
Комітет народного контролю. Займався перевіркою виконання розпоряджень
уряду та партійних органів про розвиток економіки, дотримання партійної і
державної дисципліни. Ліквідовано у 1990 р.
4. 19 справ
5. 1977–1988, 1990 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки, інформації комітету Харківському обкому партії та облвиконкому з питань основної діяльності.
8. Російською мовою.
1064.     1. Р- 5834
2. Ізюмський ордена Трудового Червоного прапора приладобудівний завод
ім. Дзержинського Виробничо-технічного об’єднання “Рубін” 2-го Головного управління Міністерства оборонної промисловості СРСР, м. Ізюм
Харківської області
3. Створено у 1923 р. У 1934 р. заводу оптичного скла присвоєно ім’я Ф.Е. Дзержинського. У 1936 р. підприємство перейменовано в завод № 353 ім. Ф.Е. Дзержинського. З вересня 1941 р. по вересень 1943 р., у період окупації м. Ізюма,
завод перебував в евакуації: скловарне виробництво в с-щі Ночка Пензенської
області, оптико-механічне виробництво у м. Томську Новосибірської області.
У 1958 р. присвоєно відкрите найменування підприємство п/я № 1, у 1960 р.
перейменовано в організацію п/я № 1 завод № 353 ім. Ф.Е. Дзержинського. У
1966 р. отримав нову назву: Ізюмський приладобудівний завод ім. Ф.Е. Дзержинського. У 1973 р. завод нагороджено орденом Трудового Червоного прапора.
4. 612 справ
5. 1937–1975 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по заводу. Листування з питань історії заводу. Виробничо-технічні
паспорти заводу. Промфінплани. Звіти з основної діяльності. Плани науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, звіти про їх виконання.
8. Російською мовою.
1065.     1. Р- 5936
2. Харківський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії,
авіації та флоту ДТСААФ, м. Харків
3. У 1927 р. створено Всесоюзне Товариство сприяння обороні та авіаційнохімічній промисловості (ТСОАВІАХІМ), яке мало численні підрозділи республіканського, обласного, районного і низового рівнів. У 1948 р. товариство
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було розділено на три самостійні товариства: Добровільне товариство сприяння
армії, Добровільне товариство сприяння авіації, Добровільне товариство сприяння флоту, які в 1951 р. знову було об’єднано в одну організацію під назвою
Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ). Керівним
органом ДТСААФ в регіоні спочатку був обласний організаційний комітет
ДТСААФ, який в 1953 р. перейменовано в обласний комітет ДТСААФ.
4. 174 справи
5. 1943–1979 рр.
6. 2008 р.
7. Накази обласного комітету ДТСААФ. Контрольні завдання з військової підготовки. Звіти про роботу з кадрами. Звіт про роботу обласної організації за
роки війни.
8. Російською мовою.
1066.     1. Р-5979
2. Харківська обласна контора Держбанку СРСР, м. Харків
3. Створено у 1934 р. відповідно до наказу Всеукраїнської контори Державного
банку СРСР від 20 жовтня 1932 р. Керувала установами Держбанку СРСР на
території Харківської області. Регулювала грошовий обіг в області, проводила
кредитування підприємств і установ в народному господарстві, здійснювала
касове виконання держбюджету та ін.
4. 40 справ
5. 1954–1976 рр.
6. 2010 р.
7. Зведені статистичні звіти. Додаткові звіти держбюджету.
8. Російською мовою.
1067.     1. Р-6136
2. Сокіл Василь Іванович (Андрій Шпичка, Василь Дуда), письменник
3. Народився 4 березня 1905 р. в с. Гусарівці Запорізької області. Літературну
діяльність розпочав у 1923 р. Автор оповідань, повістей, лібрето до опер. На
кіностудії “Киргизфільм” за його сценарієм знято фільм “Червоні маки ІссикКулю”. У 1979 р. емігрував до Ізраїлю.
4. 71 справа
5. 1942–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Варіанти рукописів комедій, драм, лібрето опер, кіносценаріїв: “Дорогая мамочка”, “Окна выходят на запад”, “Журавлі-веселики”, “Ми ще зустрінемось”,
“Дом на холме”, “Как свет в конце тоннеля”, “Контрабандисты Тянь-Шаня”.
8. Українською, російською мовами.
1068.     1. Р-6199
2. Харківський завод “Радіодеталь” Міністерства електронної промисловості СРСР, м. Харків
3. Створено у 1948 р.
4. 208 справ
5. 1948–1970 рр.
6. 2009 р.
7. Плани та звіти з науково-дослідних робіт. Листування з різними установами
з питань капітального будівництва. Короткий огляд з історії розвитку заводу.
8. Українською мовою.
1069.     1. Р-6243
2. Харківська транспортна прокуратура Південної транспортної прокуратури, м. Харків
3. Створено у 1936 р. З 1941 р. по 1948 р. діяла під назвою Військової транспортної прокуратури Південної залізниці. Тимчасово припиняла діяльність
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з 1941 р. по 1943 р. У 1960 р. ліквідована. У 1977 р. створено Харківську
транспортну прокуратуру на правах прокуратури району з підпорядкуванням
прокуратурі Харківської області. У 1980 р. створено Південну транспортну
прокуратуру на правах прокуратури області, в підпорядкування якій передано
Харківську транспортну прокуратуру. Основний напрям роботи – нагляд за
неухильним дотриманням чинного законодавства установами та підприємствами Харківського відділення Південної залізниці, Харківського метрополітену, Харківметробуду, Харківського авіазагону.
4. 214 справ
5. 1943–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження транспортного прокурора з питань прокурорськослідчої роботи. Статистичні звіти військових прокуратур дільниць Південної
залізниці. Плани роботи транспортної прокуратури, звіти про їх виконання.
8. Російською мовою.
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державний архів
ХЕРСОНСької області

1070.     1. Р-198
2. Виконавчий комітет Горностаївської районної Ради народних депутатів,
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
3. Створено згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. До 1930 р. підпорядковувався окрвиконкому. З 1 червня 1931 р., відповідно до постанови
ВУЦВК, існував як самостійна структурна одиниця в системі державного
управління. З 9 лютого 1932 р. перебував у підпорядкуванні облвиконкомів
таких областей – спершу Одеської, згодом Дніпропетровської, з 22 вересня
1937 р. – Миколаївської області. Після звільнення регіону від нацистських
окупантів, починаючи з 30 березня 1944 р. – у складі органів державного
управління Херсонської області. Районна Рада народних депутатів є органом
державної влади в Горностаївському районі, виконує адміністративні, виконавчі і розпорядчі функції. У 1936 р. перетворено у виконавчий комітет Горностаївської районної Ради депутатів трудящих, у 1977 р. – перейменовано у
виконавчий комітет Горностаївської районної Ради народних депутатів.
4. 26 справ
5. 1966–1991 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови бюро райкомів КПУ та виконкомів. Рішення звужених засідань
райвиконкомів, надзвичайних протиепідемічних комісій деяких районів Херсонської області.
8. Російською мовою.
1071.     1. Р-220
2. Виконавчий комітет Каховської міської Ради народних депутатів Херсонської області, м. Каховка Херсонської області
3. Створено згідно з постановою РНК УСРР від 8 лютого 1919 р., як вищий орган
радянської влади в містах. З грудня 1936 р. мав назву міська Рада депутатів
трудящих, з жовтня 1977 р. – міська Рада народних депутатів. З 1997 р. – виконавчий комітет Каховської міської ради. Виконує адміністративні, розпорядчі
та виконавчі функції у місті.
4. 13 справ
5. 1975, 1977–1981, 1984–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови пленумів Херсонського міськвиконкому. Рішення звужених засідань виконкомів. Рішення виконкомів. Список іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території м. Херсона. Рішення міської надзвичайної
протиепідемічної комісії. Звіти про виробничо-фінансову діяльність закритих
підприємств і пояснювальні записки до них. Списки осіб, позбавлених виборчих прав за судовими рішеннями.
8. Російською мовою.
1072.     1. Р-221
2. Виконавчий комітет Каховської районної Ради народних депутатів, м. Каховка Каховського району Херсонської області
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3. Див. Р-198
4. 19 справ
5. 1966–1969, 1971–1974, 1977–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1073.     1. Р-297
2. Виконавчий комітет Великоолександрівської районної Ради народних
депутатів, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району
Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 7 справ
5. 1969–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1074.     1. Р-306
2. Виконавчий комітет Бериславської районної Ради народних депутатів,
смт Берислав Бериславського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 22 справи
5. 1966–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1075.     1. Р-325
2. Виконавчий комітет Чаплинської районної Ради народних депутатів,
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 17 справ
5. 1966–1974, 1978–1979 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1076.     1. Р-335
2. Виконавчий комітет Високопільської районної Ради народних депутатів,
смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 17 справ
5. 1971–1974, 1977–1979, 1981–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1077.     1. Р-710
2. Виконавчий комітет Цюрупинської районної Ради народних депутатів,
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 18 справ
5. 1972–1976, 1978–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
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1078.     1. Р-731
2. Виконавчий комітет Херсонської міської Ради народних депутатів,
м. Херсон Херсонської області
3. Див. Р-220
4. 109 справ
5. 1944–1959, 1961–1981, 1983–1984, 1986 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-220
8. Російською мовою.
1079.     1. Р-881
2. Виконавчий комітет Голопристанської районної Ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 21 справа
5. 1966–1986 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1080.     1. Р-882
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Дніпро”, м. Херсон
3. У 1958 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 березня 1958 р.
у м. Херсоні розпочалося будівництво заводу напівпровідникових приладів
ім. Ф.Е. Дзержинського. Першу продукцію завод випустив у 1961 р. З червня
1961 р. – підприємство поштова скринька (п/с) № 23, з червня 1966 р. – Херсонський завод напівпровідникових приладів. Згідно з наказом Міністерства
електронної промисловості СРСР від 12 лютого 1979 р. на базі Херсонського
заводу напівпровідникових приладів ім. 50-річчя СРСР створено виробниче
об'єднання “Дніпро”. Підприємство спершу підпорядковувалося управлінню
суднобудівної промисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – управлінню радіоелектронної, приладобудівної і електротехнічної промисловості Чорноморського раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству електронної промисловості СРСР. З 1994 р. називається ВАТ “Компанія “Дніпро”. Основний профіль
діяльності – виробництво електро- та радіокомпонентів.
4. 88 справ
5. 1961–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Накази директора підприємства. Плани виробництва продукції. Документація
з питань праці та заробітної плати. Звіти про виробничу діяльність і пояснювальні записки до них. Інформація про виконання плану про збут продукції.
Виробничо-технічні паспорти підприємства.
8. Російською мовою.
1081.     1. Р-1107
2. Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної Ради народних депутатів, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 8 справ
5. 1970–1975 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1082.     1. Р-1124
2. Виконавчий комітет Генічеської районної Ради народних депутатів, м. Ге-
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нічеськ Генічеського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 11 справ
5. 1966–1976 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1083.     1. Р-1190
2. Виконавчий комітет Новотроїцької районної Ради народних депутатів,
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 37 справ
5. 1966, 1969–1972, 1974–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1084.     1. Р-1191
2. Виконавчий комітет Скадовської районної Ради народних депутатів,
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 17 справ
5. 1968–1974, 1976 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1085.     1. Р-1913
2. Херсонський нафтопереробний завод ім. Серго Орджонікідзе, м. Херсон
3. Відповідно до постанови Одеського облвиконкому від 5 червня 1935 р. було
розпочато будівництво Херсонського крекінг-заводу. Введення підприємства
в експлуатацію відбулося 29 квітня 1938 р. У 1941 р. у зв’язку із загрозою
захоплення міста гітлерівськими військами завод як стратегічний об’єкт був
евакуйований у тил у м. Сизрань. Поновив свою діяльність у м. Херсоні у
1944 р. З 1946 р. мав назву Херсонський нафтопереробний завод ім. Серго
Орджонікідзе. Підпорядковувався Наркомату нафтової промисловості СРСР,
з березня 1946 р. – Міністерству нафтової промисловості Південних і Західних районів СРСР, з 1957 р. – Херсонському, з 1963 р. – Чорноморському
раднаргоспам, з 1966 р. – Управлінню нафтопереробної і нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів УРСР, з 1972 р. – Головному управлінню нафтопереробної і нафтохімічної промисловості УРСР. З березня 1994 р. – ВАТ
“Херсоннафтопереробка”.
4. 13 справ
5. 1966–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, рішення, розпорядження Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, надіслані до відома. Баланс виробничої потужності
підприємства і пояснювальна записка до нього (1974).
8. Російською мовою.
1086.     1. Р-1963
2. Прокуратура Херсонської області, м. Херсон
3. Розпочала свою діяльність з 1 квітня 1944 р. як обласна прокуратура щойно
створеної (30 березня того ж року) Херсонської області. З 1991 р. – прокуратура Херсонської області. Від часу започаткування підпорядковувалась Прокуратурам УРСР та СРСР, з 1991 р. – Генеральній прокуратурі України.
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Основні функції прокуратури – підтримання державного обвинувачення в
суді; представництво інтересів громадян в суді; нагляд за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство; нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у
кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян та ін.
4. 291 справа
5. 1964–1994 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи міжвідомчих, координаційних засідань і нарад за участю прокуратури області. Доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали, узагальнення про роботу прокуратури, стан боротьби із злочинністю на території Херсонської області, профілактику правопорушень, додержання законності при
призначенні судами міри покарання, стан злочинності серед неповнолітніх,
нагляд за виконанням законодавства в органах внутрішніх справ, пенітенціарних установах, органах держбезпеки та ін. Статистичні звіти про роботу прокурора області, міськрайпрокурорів, реабілітацію осіб, які були репресовані в
1930-х, 1940-х та на початку 1950-х років.
8. Російською, частково – українською мовами.
1087.     1. Р-1973
2. Відділ юстиції Херсонської обласної Ради народних депутатів, м. Херсон
3. Створений згідно з наказом Наркомату юстиції УРСР від 17 травня 1944 р. як
управління зазначеного наркомату при виконкомі Херсонської обласної Ради
депутатів трудящих Ліквідовано згідно з Указом Президії Верховної Ради
від 30 серпня 1956 р. з одночасною передачею виконуваних ним функцій
Херсонському обласному суду. Як відділ юстиції Херсонського облвиконкому поновив свою діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 6 жовтня 1970 р. З 1998 р. – обласне управління юстиції Міністерства
юстиції України. З 2007 р. – Головне управління юстиції у Херсонській області.
4. 120 справ
5. 1971–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки, довідки, узагальнення про підсумки роботи народних судів
та інших судових органів, профілактику правопорушень серед неповнолітніх,
посилення боротьби із злочинністю, наркоманією, дрібним хуліганством. Статистичні звіти про розгляд карних справ, чисельність осіб, які притягнені до
кримінальної відповідальності, засуджених неповнолітніх осіб.
8. Російською мовою.
1088.     1. Р-1979
2. Виконком Херсонської обласної Ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
3. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 березня 1944 р. про створення Херсонської області одночасно було створено організаційний комітет
Президії Верховної Ради УРСР по Херсонській області. За участю комітету
були створені обласні установи, здійснено організаційну підготовку і проведено перші вибори до Херсонської обласної Ради депутатів трудящих. Після
цих виборів 21 грудня 1947 р. було обрано виконавчий комітет обласної Ради
депутатів трудящих. Він був реорганізований згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. у виконком обласної сільської Ради
депутатів трудящих та обласної промислової Ради депутатів трудящих. На
підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. промисловий і сільський облвиконкоми були об’єднані у єдиний виконком Херсонської
обласної Ради депутатів трудящих. З жовтня 1977 р. він був перейменований
у виконавчий комітет Херсонської обласної Ради народних депутатів. Після
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1996 р. виконком Херсонської обласної Ради припинив своє існування.
4. 256 справ
5. 1944–1996 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови, рішення звужених засідань виконкому, бюро обкому КП(б)У і облвиконкому. Документи про роботу обласної надзвичайної протиепідемічної
комісії. Звіти, довідки про діяльність осередків релігійних культів і громад.
Документи про відведення земельних ділянок для спецоб’єктів в районах
Херсонської області
8. Російською, частково – українською мовами.
1089.     1. Р-1992
2. Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті Херсонської обласної Ради депутатів трудящих, м. Херсон
3. Створене в 1944 р. як управління з охорони військових і державних таємниць
у пресі. З 1966 р. – управління з охорони державних таємниць у пресі (Головліт). Підпорядковувалося безпосередньо Херсонському облвиконкому, з
1964 р. – управлінню по пресі облвиконкому, з 1966 р. – облвиконкому. Здійснювало заходи з охорони (нерозголошення) державної таємниці у засобах
масової інформації, що діяли на території Херсонської області.
4. 27 справ
5. 1966–1976 рр.
6. 2008 р.
7. Положення про Управління з охорони державних таємниць у пресі. Витяги з
протоколів засідань Херсонського обкому Компартії України. Плани роботи,
доповідні записки, звіти про діяльність Управління та його структурних підрозділів. Відомості про контроль за роботою книжкових магазинів, вжиті заходи щодо відхилених видань і рукописів, вилучення проскрибованих видань
з суспільного обігу (з книжкової торгівлі, бібліотечних фондів тощо).
8. Російською мовою.
1090.     1. Р-2000
2. Херсонське обласне управління статистики, м. Херсон
3. Розпочало діяльність у квітні 1944 р. як Управління статистики Уповноваженого Держплану СРСР по Херсонській області. У серпні 1948 р. реорганізоване
в окреме обласне управління статистики. Підпорядковувалося Центральному
статистичному управлінню при Раді Міністрів УРСР. З 1991 р. – статистичне управління Херсонської області з підпорядкуванням Державному комітету
статистики України. З 15 квітня 2004 р. – Головне управління статистики у
Херсонській області.
4. 90 справ
5. 1975–1998 рр.
6. 2008 р.
7. Накази начальника управління. Звіти промислових підприємств про виконання
планів з праці, чисельність і фонд заробітної плати персоналу, впровадження
НОП, кількість робітників, ІТП та службовців, результати підвищення заробітної плати, розподіл чисельності працівників за розміром зарплати та ін.
8. Російською мовою.
1091.     1. Р-2011
2. Державний архів Херсонської області, м. Херсон
3. Створений у 1944 р. як Державний архів Херсонської області (у довоєнний
час його попередником був започаткований у 1932 р. Херсонський державний
історичний архів, який у 1938 р. був реорганізований у філіал Миколаївського
обласного державного архіву). З 1958 р. – Херсонський обласний державний
архів, з 1980 р. – Державний архів Херсонської області. Підпорядковувався
архівному відділу Херсонського облвиконкому і Головному архівному управлінню
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УРСР, з жовтня 1988 р. – Херсонському облвиконкому, з березня 1992 р. по
липень 1994 р. – Херсонській облдержадміністрації, з липня 1994 р. – облвиконкому, з жовтня 1995 р. – облдержадміністрації, з 2000 р. – підзвітний
і підконтрольний голові обласної державної адміністрації і Держкомархіву (з
2011 р. – Державній архівній службі) України.
4. 12 справ
5. 1989–1993 рр.
6. 2006 р.
7. Накази директора архіву. Протоколи звужених засідань Ради з науковометодичної та експертної роботи. Плани роботи архіву і звіти про їх виконання. Статистичні звіти про стан охорони держаної таємниці.
8. Російською мовою.
1092.     1. Р-2013
2. Херсонський обласний суд, м. Херсон Херсонської області
3. Створений згідно з рішенням Херсонської обласної ради депутатів трудящих
від 15 травня 1944 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня
1954 р. при обласних судах утворені колегіальні органи – президії. Обласний суд у 1944–1956 рр. підпорядковувався обласному управлінню юстиції, з
1970 р. – обласному відділу юстиції. З 2001 р. діє як Апеляційний суд Херсонської області. Апеляційний суд Херсонської області, який виконує такі функції: розглядає справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального
закону; розглядає по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів); веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику; надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам; здійснює інші повноваження, передбачені законом.
4. 58 справ
5. 1974–1988 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови президії обласного суду. Доповідні записки, довідки, аналітичні
матеріали, огляди, листування про розгляд справ, скоєних неповнолітніми
особами, навмисні вбивства, посилення боротьби із злочинністю, пияцтвом,
наркоманією, роботу судових органів Херсонської області. Статистичні звіти
про розгляд карних справ, застосування вищої міри покарання, роботу суду з
реабілітації осіб, необґрунтовано репресованих в 1930-х, 1940-х і на початку
1950-х років.
8. Російською мовою.
1093.     1. Р-2014
2. Херсонське обласне управління Національного банку України, м. Херсон
3. Згідно з наказом Державного банку СРСР від 10 квітня 1944 р. № 52 розпочала
свою діяльність Херсонська обласна контора Держбанку СРСР. З січня 2001 р.
діє як Управління Національного банку України в Херсонській області. Його
завданнями є: реалізація на території області заходів НБУ в межах визначеної єдиної державної грошово-кредитної політики, спрямованої на підтримку
внутрішньої і зовнішньої стабільності національної валюти, зміцнення засад
функціонування банківської системи та ефективного управління грошовокредитним ринком;
здійснення контролю за розвитком валютного ринку і
ринку цінних паперів; аналіз грошово-кредитних відносин та ін.
4. 74 справи
5. 1968–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Зведені звіти та звіти відділень про прибутки та видатки союзного бюджету,
кредитування, стан розрахунків і контролю за господарсько-фінансовою діяльністю підприємств суднобудівної і електронної промисловості, залишках
заборгованості по короткотерміновим позикам, витрачені фондів зарплати.
8. Російською мовою.
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1094.     1. Р-2040
2. Фінансове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради,
м. Херсон
3. Створене згідно з рішенням Херсонського облвиконкому від 11 травня
1944 р. як відділ облвиконкому. З 1985 р. – фінансове управління облвиконкому. Підпорядковувалося Міністерству фінансів УРСР. З 2000 р. діє
як Головне фінансове управління Херсонської ОДА. Підзвітне і підконтрольне голові ОДА і Міністерству фінансів України. Основними завданнями
управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики в області; складання розрахунків до проекту обласного бюджету і подання їх
на розгляд облдержадміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового
забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області; здійснення
загальної організації та управління виконанням обласного та місцевих бюджетів області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету та ін.
4. 30 справ
5. 1970–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Плани фінансування, кошториси видатків на утримання штабу і курсів цивільної оборони, складів мобілізаційного резерву облздороввіділу та звіти про їх
виконання.
8. Російською мовою.
1095.     1. Р-2066
2. Херсонське обласне управління хлібопродуктів, м. Херсон
3. Створене як обласна контора “Південзаготзерно” відповідно до рішення
Херсонського облвиконкому від 14 травня 1944 р. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 травня 1956 р. і відповідно до Постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 травня 1956 р. реорганізоване
в обласне управління хлібопродуктів. Підпорядковувалося Всесоюзному
об’єднанню “Південзаготзерно” Наркомату заготівель СРСР, з 1946 р. –
Міністерству заготівель СРСР, з 1957 р. – Міністерству хлібопродуктів
УРСР, з 1960 р. – Міністерству заготівель УРСР. З березня 1998 р. – Херсонське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії
“Хліб України”.
4. 33 справи
5. 1966–1978 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника Херсонського обласного управління хлібопродуктів. Звіти
про наявність і рух хлібопродуктів. Інформація про наявність і рух державного зернового резерву, умови зберігання і якість зерна, чисельність населення,
ступінь радіоактивного ураження зерна, резерв дизель-генераторних електростанцій. Відомості про підготовку зерна на експорт, наявність і будівництво
зернових елеваторів.
8. Російською мовою.
1096.     1. Р-2068
2. Головне планово-економічне управління виконавчого комітету Херсонської обласної Ради народних депутатів, м. Херсон
3. Створене 13 листопада 1944 р. як обласна планова комісія (облплан). Відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1988 р.
та рішення сесії Херсонської облради від 12 квітня 1988 р. на базі обласної
планової комісії було створене Головне планово-економічне управління виконкому Херсонської облради. Підпорядковувалося Держплану УРСР. З червня 2000 р. – Головне управління економіки Херсонської ОДА, яке є підзвітним
та підконтрольним голові ОДА і Міністерству економіки України у питаннях
реалізації єдиної державної політики економічного та соціального розвитку
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України, реалізації державної регуляторної політики і державної політики у
сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, формуванні і проведенні державної регіональної політики та ін.
4. 12 справ
5. 1977–1988 рр.
6. 2008 р.
7. Баланси трудових ресурсів Херсонської області.
8. Російською мовою.
1097.     1. Р-2294
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Херсонської обласної Ради
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
3. Створений у квітні 1944 р. Підпорядковувався облвиконкому. З червня 2000 р.
діяв під назвою Управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками
облдержадміністрації, з 2005 р. діє як Управління охорони здоров'я Херсонської ОДА.
4. 41 справа
5. 1975–1984 рр.
6. 2008 р.
7. Накази завідувача відділу. Відомості про обстеження громадян і довкілля
щодо збудників холери, про боротьбу з наркоманією. Звіти про роботу радіологічної групи, стан готовності, організацію і ведення бактеріологічної розвідки, наявність шкідливих для здоров’я хімічних і радіологічних речовин у
зовнішньому середовищі. Відомості про чисельність працюючих осіб, стан
готовності медичної служби цивільної оборони, стан водопостачання і каналізації в населених пунктах та містах Херсонської області.
8. Російською мовою.
1098.     1. Р-2401
2. Виконавчий комітет Іванівської районної Ради народних депутатів,
смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 3 справи
5. 1969, 1974 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1099.     1. Р-2416
2. Херсонський обласний та районні комітети Добровільного товариства
сприяння армії, авіації і флоту, м. Херсон
3. 15 травня 1944 р. створено обласну раду Всесоюзного товариства сприяння
оборони та авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ), яка у 1949 р.
була розділена на окремі обласні комітети сприяння армії, авіації, флоту. У
1951 р. ці комітети об’єднано в єдиний обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння армії, авіації, флоту (ДТСААФ). З 1970 р. – Херсонський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації
і флоту УРСР, з 1998 р. – України. Аналогічно були створені районні комітети
ДТСААФ.
4. 42 справи
5. 1978–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Копії постанов, рішень обкому Компартії України, ЦК ДТСААФ УРСР, облвиконкому. Накази голови ЦК ДТСААФ УРСР. Документи про підготовку
спеціалістів для Збройних Сил СРСР. Довідки про стан цивільної оборони в
організаціях ДТСААФ, забезпечення засобами радіаційної і хімічної розвідки,
індивідуального захисту. Звіти про наявність і рух зброї та майна, чисельність
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працюючих осіб.
8. Російською мовою.
1100.     1. Р-2683
2. Виконавчий комітет Верхньорогачицької районної Ради народних депутатів, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 20 справ
5. 1973, 1976–1978, 1980–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1101.     1. Р-2983
2. Управління комунального господарства виконавчого комітету Херсонської обласної Ради народних депутатів, м. Херсон
3. Діяльність відділу комунального господарства Херсонського облвиконкому
розпочато у квітні 1944 р. Згідно з рішенням облвиконкому від 16 вересня
1976 р. і постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1976 р. відділ комунального господарства облвиконкому було перейменовано в управління комунального господарства облвиконкому. Управління ліквідоване у 1988 р. шляхом об’єднання з житловим управлінням облвиконкому. На їх базі створено
управління житлово-комунального господарства облвиконкому (з 1992 р. –
Херсонської облдержадміністрації).
4. 19 справ
5. 1966–1981 рр.
6. 2008 р.
7. Накази завідувача відділу (управління). Відомості про географічне положення,
щільність населення в області, роботу по закріпленню кадрів робітників та
ІТП, проведення протиепідемічних заходів.
8. Російською мовою.
1102.     1. Р-3123
2. Виконавчий комітет Нововоронцовської районної Ради народних депутатів, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 31 справа
5. 1969–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1103.     1. Р-3226
2. Виконавчий комітет Каланчацької районної Ради народних депутатів,
смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області
3. Див. Р-198
4. 18 справ
5. 1967–1979 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1104.     1. Р-3576
2. Виконавчий комітет Білозерської районної Ради народних депутатів,
смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
3. Див. Р-198
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4. 27 справ
5. 1966–1989, 1991 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-198
8. Російською мовою.
1105.     1. Р-3742
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської Ради Херсонської області,
м. Нова Каховка Херсонської області
3. Див. Р-220
4. 5 справ
5. 1978–1982 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-220
8. Російською мовою.
1106.     1. Р-3892
2. Виконавчий комітет Комсомольської районної Ради народних депутатів
м. Херсона Херсонської області
3. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1965 р., рішень
виконкому Херсонської обласної Ради депутатів трудящих від 9 січня 1965 р.
та виконкому Херсонської міської Ради депутатів трудящих від 13 січня
1965 р. у складі м. Херсона було виділено три адміністративно-територіальні
утворення (райони) і, відповідно, створено Дніпровський, Комсомольський і
Суворовський райвиконкоми. Виконують адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території підпорядкованого їм району міста.
4. 43 справи
5. 1965–1968, 1970–1972, 1974–1985, 1988 рр.
6. 2006 р.
7. Карта міста Херсона. Розпорядження голови райвиконкому. Протоколи звужених засідань райвиконкому. Рішення надзвичайної протиепідемічної комісії.
Відомості про стан боротьби зі злочинністю. Звіти про переведення робітників, ІТП і службовців на режим п’ятиденного робочого тижня.
8. Російською мовою.
1107.     1. Р-3978
2. Виконавчий комітет Дніпровської районної Ради народних депутатів
м. Херсона Херсонської області
3. Див. Р-3892
4. 21 справа
5. 1970–1974, 1976, 1980–1992 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-3892
8. Російською мовою.
1108.     1. Р-3991
2. Виконавчий комітет Суворовської районної Ради народних депутатів
м. Херсона Херсонської області
3. Див. Р-3892
4. 18 справ
5. 1973–1976, 1978–1985, 1987, 1988, 1990, 1991 рр.
6. 2006 р.
7. Див. Р-3892
8. Російською мовою.
1109.     1. Р-4020
2. Херсонський обласний військовий комісаріат, м. Херсон
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3. –
4. 20 справ
5. 1944–1986 рр.
6. 2006 р.
7. Накази обласного воєнного комісара. Карти із зазначенням місць поховання
військовослужбовців, які загинули під час Великої Вітчизняної війни
8. Російською мовою.
1110.     1. П-19
2. Іванівський районний комітет Комуністичної партії України, смт    Іванівка Іванівського району Херсонської області
3. Перші райкоми КП(б)У були започатковані у 1923 р. під час першої радянської
адміністративно-територіальної реформи 1922–1923 рр. і створення районів
замість повітів. У подальшому райони на теренах сучасної Херсонської області організовувалися, укрупнювалися, роз’єднувалися, ліквідовувалися залежно від змін в адміністративно-територіальному устрої. У 1941–1944 рр.
райкоми КП(б)У припиняли свою діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією.
4. 7 справ
5. 1982–1988 рр.
6. 2004 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України з питань мобілізаційної роботи
у районі.
8. Українською мовою.
1111.       1. П-46
2. Обласний комітет Комуністичної партії України, м. Херсон Херсонської
області
3. У зв’язку із створенням 30 березня 1944 р. Херсонської області у квітні 1944 р.
було створено Херсонський обком КП(б)У, з 1952 р. – КПУ. Відповідно до рішення листопадового (1962 р.) пленуму ЦК КПРС обком був розділений на
промисловий та сільський обком КПУ. 14 грудня 1964 р. відновлено єдиний
обком КПУ, який припинив свою діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.
4. 15 справ
5. 1971, 1974–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Постанови Херсонського обкому КПУ з питань мобілізаційної роботи в області.
8. Російською мовою.
1112.       1. П-48
2. Нижньосірогозький районний комітет Комуністичної партії України,
смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 7 справ
5. 1982–1988 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1113.       1. П-104
2. Великолепетиський районний комітет Комуністичної партії України,
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 6 справ
5. 1982–1983, 1985–1988 рр.
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6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1114.       1. П-116
2. Генічеський районний комітет Комуністичної партії України, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 10 справ
5. 1980, 1982, 1984, 1986–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1115.       1. П-120
2. Нововоронцовський районний комітет Комуністичної партії України,
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 1 справа
5. 1988 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1116.       1. П-122
2. Скадовський районний комітет Комуністичної партії України, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 4 справи
5. 1983–1985, 1988 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1117.       1. П-124
2. Горностаївський районний комітет Комуністичної партії України,
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 6 справ
5. 1983–1987, 1989 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1118.       1. П-127
2. Бериславський районний комітет Комуністичної партії України, смт Берислав Бериславського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 1 справа
5. 1989 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1119.       1. П-129
2. Білозерський районний комітет Комуністичної партії України, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
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3. Див. П-19
4. 3 справи
5. 1985–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1120.      1. П-130
2. Каланчацький районний комітет Комуністичної партії України, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 2 справи
5. 1982, 1989 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1121.      1. П-132
2. Чаплинський районний комітет Комуністичної партії України, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 1 справа
5. 1990 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1122.      1. П-134
2. Каховський районний комітет Комуністичної партії України, м. Каховка
Каховського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 8 справ
5. 1983–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1123.      1. П-137
2. Цюрупинський районний комітет Комуністичної партії України, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 3 справи
5. 1980, 1986, 1987 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1124.      1. П-141
2. Голопристанський районний комітет Комуністичної партії України,
м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 5 справ
5. 1984, 1986–1989 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
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1125.      1. П-144
2. Великоолександрівський районний комітет Комуністичної партії України, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 6 справ
5. 1980, 1982, 1986, 1988–1990 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1126.      1. П-150
2. Високопільський районний комітет Комуністичної партії України,
смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
3. Див. П-19
4. 5 справ
5. 1975, 1976, 1982, 1983, 1986 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-19
8. Російською мовою.
1127.      1. П-185
2. Херсонський міський комітет Комуністичної партії України, м. Херсон
Херсонської області
3. Херсонський міський комітет КПУ створено у 1920 р. В 1941–1944 рр., під час
нацистської окупації м. Херсона, не діяв. Поновив свою діяльність 21 березня
1944 р. У 1991 р. комітет припинив свою діяльність згідно з Указом Президії
Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.
4. 8 справ
5. 1980, 1982–1985, 1987–1989 рр.
6. 2004 р.
7. Постанови бюро міськкому КПУ з питань мобілізаційної роботи у місті.
8. Російською мовою.
1128.      1. П-3418
2. Новокаховський міський комітет Комуністичної партії України, м. Нова
Каховка Херсонської області
3. Новокаховський міський комітет КПУ створено 30 червня 1958 р. Припинив
свою діяльність у 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України від
26 серпня 1991 р.
4. 3 справи
5. 1980, 1985, 1988 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-185
8. Російською мовою.
1129.      1. П-3552
2. Херсонський промисловий обласний комітет Комуністичної партії України
3. Див. П-46
4. 2 справи
5. 1963–1964 рр.
6. 2004 р.
7. Див. П-46
8. Російською мовою.
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1130.      1. Р-34
2. Виконавчий комітет Волочиської районної Ради народних депутатів,
м. Волочиськ Хмельницької області
3. Створений відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів. Райвиконком виконував адміністративні, виконавчі, розпорядчі
функції органу державної влади у Волочиському районі. Відповідно до Конституції СРСР 1936 р. був перейменований у виконавчий комітет районної
Ради депутатів трудящих, а відповідно до Конституції СРСР 1977 р. — у виконавчий комітет районної Ради народних депутатів.
4. 33 справи
5. 1955, 1963–1966, 1971–1986 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Волочиського райвиконкому з питань: залучення
населення району до лав безоплатних донорів; підготовки населення району до захисту від зброї масового ураження; фізичної і навчальної військової
підготовки молоді району; розширення лікарняного колектору в районі; стану
технічних засобів оповіщення в районі; стану і заходів з подальшого посилення пожежної безпеки в сільській місцевості району; організації військовоспортивного оздоровчого табору для призовної молоді району; стану мобілізаційної підготовки та обліково-військової роботи в сільрадах, на підприємствах, установах, організаціях; проведення командирських занять з офіцерами
запасу; стану роботи з бронювання спеціалістів народного господарства на
період мобілізації на підприємствах, в установах, організаціях і колгоспах району. Матеріали з обліку військових кладовищ, братських та індивідуальних
могил воїнів Радянської Армії та партизанів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни (1955).
8. Російською, українською мовами.
1131.      1. Р-90
2. Виконавчий комітет Деражнянської районної Ради народних депутатів,
м. Деражня Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 45 справ
5. 1965–1989 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Деражнянського райвиконкому з питань: створення
служб цивільної оборони району, підготовки технічних спеціалістів для формувань цивільної оборони; стану роботи із захисту джерел водопостачання;
вжиття заходів з недопущення занесення збудників ящуру на територію району; підсумків призову громадян на дійсну військову службу. Рішення районної
надзвичайної протиепідемічної комісії про попередження захворювань на холеру (1970–1971). Інформації райвиконкому: про поліпшення мобілізаційної
та оборонно-масової роботи; про залучення до суспільно-корисної праці осіб,
звільнених з місць позбавлення волі; про очищення території Деражнянського
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району від вибухонебезпечних предметів (1972); про роботу з профілактики
та запобігання випадків травматизму на промислових підприємствах і в господарствах району; про дотримання законодавства про релігійні культи на території району. Доповідна записка про поліпшення виховної роботи і попередження правопорушень серед неповнолітніх (1984). Довідка про стан контролю за виконанням рішень звужених засідань Хмельницького облвиконкому в
районі (1969). Відомості про воїнів, які одержали інвалідність при виконанні
інтернаціонального обов’язку і сім’ї військовослужбовців (1987–1988). Акти
перевірки стану таємного діловодства (1986).
8. Російською, українською мовами.
1132.      1. Р-259
2. Виконавчий комітет Чемеровецької районної ради народних депутатів,
смт Чемерівці Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 17 справ
5. 1977–1985 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Чемеровецького райвиконкому з питань: підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР в навчальних організаціях
ДТСААФ і училищах профтехосвіти; стану військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних у сферах народного господарства; заходів оперативної
і бойової підготовки об’єктів цивільної оборони. Інформації райвиконкому:
про стан роботи по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності, спекуляцією, пияцтвом і алкоголізмом; про заходи з організації цивільної оборони
в Чемеровецькому районі; про ситуацію щодо проявів злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх; про стан мобілізаційної підготовки на підприємствах і в установах району.
8. Російською, українською мовами.
1133.      1. Р-302
2. Кам’янець-Подільський держаний педагогічний інститут, м. Кам’янецьПодільський Хмельницької області
3. Згідно з рішенням колегії Укрголовпрофосу від 26 лютого 1921 р. у м. Кам’янціПодільському на базі розформованого Інституту теоретичних наук (його попередником був заснований у жовтні 1918 р. Кам’янець-Подільський університет) створено два самостійні заклади – інститут народної освіти (ІНО)
та сільськогосподарський інститут. ІНО у 1930 р. перейменовано в інститут
соціального виховання (ІСВ). У 1933–1934 рр. ІСВ реорганізовано у педагогічний інститут, який був ліквідований згідно з розпорядженням НКО УРСР
від 9 квітня 1935 р. У 1939 р. у місті відкрито учительський інститут з дворічним терміном навчання. За рішенням Ради Міністрів СРСР Кам’янецьПодільський учительський інститут у 1948/49 навчальному році було реорганізовано в педінститут з чотирирічним терміном навчання, який перебував у
підпорядкуванні Міністерства освіти УРСР. У 1968 р. інституту було присвоєно ім’я В.П. Затонського. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 р. № 628 та наказом Міністерства освіти і науки України від
9 липня 1997 р. № 258 на базі Кам’янець-Подільського державною педагогічного інституту ім. В.П. Затонського, що ліквідується, створено Кам’янецьПодільський держаний педагогічний університет.
4. 22 справи
5. 1979–1986 рр.
6. 2003 р.
7. Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР “Про дальший розвиток вищої
школи і підвищення якості підготовки спеціалістів” (1979). Відомості про заходи Міністерства освіти УРСР по дальшому викриттю реакційної суті міжнародного сіонізму та антирадянської сіоністської пропаганди (1979). Накази,
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рішення закритих засідань колегії Міністерства освіти УРСР про поліпшення
атеїстичного виховання дітей і молоді, дальший розвиток культурних зв’язків
з українською еміграцією, попередження правопорушень серед неповнолітніх, вдосконалення пропагандистської роботи, боротьбу з наркоманією
в установах Міністерства освіти УРСР. Листи, вказівки Міністерства освіти УРСР про вилучення із фондів загального користування видань В.І. Сокола, навчання працівників освіти по цивільній обороні, про бронювання
військовозобов’язаних. Інформації про виконання постанов Хмельницького обкому Компартії України, наказів та рішень колегій Міністерства освіти
УРСР. Накази ректора інституту: про розроблення мобілізаційного плану; про
створення експертних комісій для перевірянь наявності секретних документів
спецчастини та матеріалів, визначених для опублікування у відкритій пресі,
виданих з грифом “Для службового користування”; про порядок вивезення за
кордон несекретних матеріалів і здійснення міжнародного книгообміну. Відомості про осіб, які виїхали за кордон у 1971–1979 рр.
8. Українською, російською мовами.
1134.      1. Р-334
2. Виконавчий комітет Віньковецької районної ради народних депутатів,
смт Віньківці Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 22 справи
5. 1975–1986 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Віньковецького райвиконкому з питань: забезпечення призову на дійсну військову службу громадян, що досягли призовного
віку; підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР; посилення режиму економії металів у народному господарстві; поліпшення мобілізаційної роботи та
цивільної оборони; посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом. Інформації райвиконкому: про роботу щодо збереження соціалістичної власності;
про заходи з попередження навмисних убивств; про ситуацію щодо злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх.
8. Російською, українською мовами.
1135.      1. Р-335
2. Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської Ради народних депутатів, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
3. Створено у 1919 р. відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р.
як вищий орган радянської влади у м. Кам’янці-Подільському. Здійснював
функції управління і адміністративно-господарського керівництва містом у
межах делегованих повноважень. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р.
перейменовано у міську Раду депутатів трудящих, а з прийняттям оновленої
Конституції 1978 р. – у виконком міської Ради народних депутатів.
4. 106 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2003, 2004 рр.
7. Протоколи звужених засідань міськвиконкому з питань: стану лікувальнооздоровчої роботи серед допризовної і призовної молоді; проведення призову
на дійсну військову службу громадян призовного віку; підсумків роботи з безоплатного донорства; підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР з числа
призовників; проведення навчально-польових зборів в оборонно-спортивних
таборах з юнаками, які проходять військову підготовку. Інформації Уповноваженого Ради у справах православної церкви при Раді Міністрів СРСР по
Хмельницькій області: про організацію і ведення релігійних зборів; про відновлення діяльності церков, проведення богослужінь; про заборону молитовних зібрань. Доповіді про виконання заходів з мобілізаційної підготовки
і цивільної оборони. Постанови обласної і міської протиепідемічних комісій
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(1952). Відомості про кримінальні випадки у місті (1955–1960).
8. Російською, українською мовами.
1136.      1. Р-338
2. Виконавчий комітет Хмельницької обласної Ради народних депутатів,
м. Хмельницький
3. Створено восени 1937 р. згідно з постановою ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 р.
про утворення Кам’янець-Подільської області. До січня 1954 р. базувався у
м. Кам’янці-Подільському. Виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції органу державної влади на території Кам’янець-Подільської (з
1954 р. – Хмельницької) області. Відповідно до Указу Президента України від
24 липня 1995 р. № 640 розпорядженням голови Хмельницької обласної Ради
від 4 серпня 1995 р. № 311-р виконком обласної Ради було ліквідовано і його
функції передано створеній обласній державній адміністрації.
4. 285 справ
5. 1946–1991 рр.
6. 2003, 2010 рр.
7. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР. Постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР. Укази Президії Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради
УРСР. Постанови бюро обкому Компартії України і облвиконкому, рішення і
розпорядження облвиконкому. Інформації і доповідні записки про виконання
постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР, постанов бюро обкому Компартії України і облвиконкому, рішень і розпоряджень
облвиконкому, листування з ними з питань партійної і радянської роботи,
господарського і культурного будівництва. Протоколи і рішення звужених
засідань облвиконкому з питань: збереження соціалістичної власності; забезпечення призову на дійсну військову службу громадян, що досягли призовного віку; підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР; посилення режиму
економії металів у народному господарстві; поліпшення мобілізаційної роботи та цивільної оборони; посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом.
Директивні вказівки Рад у справах релігій при Раді Міністрів СРСР, Раді
Міністрів УРСР і уповноваженого Ради в справах релігій по Хмельницькій
області про здійснення контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи (1970–1983). Звіти і інформації уповноваженого Ради у справах
релігій по області (1970–1983). Постанови і вказівки Надзвичайної протиепідемічної комісії при Раді Міністрів УРСР; постанови і рішення Надзвичайної протиепідемічної комісії при облвиконкомі (1970–1983) про епідемічну
обстановку в області та протиепідемічні заходи. Матеріали про відведення
земельних ділянок для державних потреб і спецпризначення. Листування
про: роботу з неповнолітніми; мобілізаційну підготовку, облік та бронювання
військовозобов’язаних у сферах народного господарства області; перевірки
витрат на організацію прийомів і банкетів; продаж знецінених товарів; заходи
з попередження навмисних убивств. Доповідні записки, подання адмінорганів Хмельницької області (1970–1983). Видання Академії наук УРСР, Гідрометеовидаву, ЦСУ СРСР (1946–1972): кліматичні атласи та довідники СРСР,
економічна довідка Кам’янець-Подільської області (1945), генеральна схема
розвитку сільської електрифікації Кам’янець-Подільської області, статистичні
збірники про основні показники розвитку колгоспів.
8. Російською, українською мовами.
1137.      1. Р-339
2. Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації,
м. Хмельницький
3. Утворено у жовтні 1937 р. як планову комісію при Кам’янець-Подільському
облвиконкомі. Рішенням сесії обласної ради від 12 жовтня 1988 р. № 3 комісію перейменовано у Головне планово-економічне управління Хмельницького
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облвиконкому. Розпорядженням голови ОДА від 7 червня 2000 р. № 192/200-р
утворено Головне управління економіки облдержадміністрації, підпорядковане Міністерству економіки України. Займалося розробкою перспективних, річних і квартальних планів розвитку народного господарства області,
здійснювало контроль за їх виконанням, забезпечувало загальне керівництво
роботою районних та міських планових комісій, надання їм організаційної й
методичної допомоги.
4. 42 справи
5. 1953, 1970–1990 рр.
6. 2003 р.
7. Листування з Держпланом УРСР про стан розвитку економіки і використання
трудових ресурсів Хмельницької області. Зведені баланси трудових ресурсів
по області; розрахункові баланси трудових ресурсів по районах області. Таблиці розрахунку чисельності робітників і службовців: загального балансу трудових ресурсів області; чисельності працездатного населення в працездатному
віці; чисельності осіб старшого віку і підлітків серед робітників і службовців,
зайнятих в громадському виробництві; розподілу чисельності робітників і
службовців державних, кооперативних і громадських підприємств, установ і
організацій за галузями народного господарства. Документи (основні показники, рішення облвиконкому, завдання) про реалізацію планів економічного
і соціального розвитку області (1984–1990). Відомості про склад населення
області за матеріалами Всесоюзного перепису населення (1979). Документи
(звітні дані, розрахунки і баланси) про трудові ресурси області (1986–1989).
8. Російською, українською мовами.
1138.      1. Р-632
2. Виконавчий комітет Городоцької районної Ради народних депутатів,
м. Городок Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 43 справи
5. 1966–1990 рр.
6. 2003, 2010 рр.
7. Рішення звужених засідань Городоцького райвиконкому з питань: виконання плану заготівлі крові від безоплатних донорів колгоспами, радгоспами і
промисловими підприємствами; підведення підсумків громадського огляду
автотранспорту району, спланованого для постачання у Збройні Сили СРСР;
посилення контролю і нагляду за радіаційною обстановкою на території Городоцького району; надання допомоги населенню, яке прибуло з районів, що
прилягають до Чорнобильської АЕС; стану військового обліку та бронювання
військовозобов’язаних за сферами народного господарства. Відомості про воїнів, які одержали інвалідність при виконанні інтернаціонального обов’язку і
про сім’ї загиблих військовослужбовців (1986). Інформації райвиконкому про
проведену роботу по зміцненню матеріальної бази соціально-культурної сфери району. Акти про знищення справ тимчасового зберігання.
8. Російською, українською мовами.
1139.      1. Р-762
2. Виконавчий комітет Славутської районної ради народних депутатів,
м. Славута Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 51 справа
5. 1963–1988 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Славутського райвиконкому з питань: реорганізації системи цивільної оборони району; спорудження надгробник знаків на
могилах військовослужбовців, які загинули за кордоном у мирний час при
виконанні інтернаціонального обов’язку; здійснення заходів по захисту
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населення на випадок серйозної аварії на Хмельницькій АЕС. Інформації райвиконкому про: стан дотримання соціалістичної законності; заходи по
дальшому удосконаленню управління промисловістю та іншими галузями народного господарства; вжиті заходи по недопущенню захворювання чумою
поголів’я свиней у Славутському районі; поховання військовослужбовців, що
загинули за кордоном при виконанні інтернаціонального обов’язку; заходи з
організації системи цивільної оборони на території району. Листування з питань відведення земельних ділянок для державних потреб і надання дозволів
на вирубування лісу. План земель колгоспу “Нове життя” Славутського району (1970). Доповідні записки про результати проведення річного технічного
огляду автотранспорту району.
8. Російською, українською мовами.
1140.      1. Р-790
2. Головне фінансове управління Хмельницької облдержадміністрації,
м. Хмельницький
3. Утворено у жовтні 1937 р. як обласний фінансовий відділ виконкому Кам’янецьПодільської (з 1954 р. – Хмельницької) обласної ради депутатів трудящих.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 7 березня 1985 р. фінвідділ перейменовано у фінансове управління виконкому Хмельницької обласної
Ради народних депутатів. За розпорядженням голови ОДА від 7 червня 2000 р. –
Головне фінансове управління Хмельницької облдержадміністрації. Основні
функції управління – організація та координація комплексу робіт з формування та виконання бюджету Хмельницької області, здійснення загального керівництва підпорядкованими фінорганами на території області та надання їм
необхідної допомоги, контроль за правильним використанням асигнованих
коштів.
4. 45 справ
5. 1967–1990 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови і розпорядження Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих
і обкому Компартії України (1967–1975). Інструкції, накази і вказівки союзного та республіканського міністерств фінансів (1967–1974). Доручення радянських, партійних органів, у тому числі республіканського і союзного рівнів та
висновки фінансових органів по них (1979–1983). Номенклатури секретних
справ та акти на знищення документів і справ. Протоколи нарад у завідуючого
фінуправлінням. Доповідні записки з питань забезпечення режиму секретності (1981–1990). Акт перевірки Хмельницького ВО “Новатор” Міністерством
фінансів України (1990).
8. Російською, українською мовами.
1141.      1. Р-791
2. Управління сільського господарства виконавчого комітету Хмельницької
обласної Ради народних депутатів, м. Хмельницький
3. Відповідно до постанови ВУЦВК від 15 жовтня 1932 р. організацію створено
як обласне земельне управління виконкому Вінницької обласної Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів з одночасним перебуванням
у віданні Наркомату землеробства УРСР. Рішенням виконкому Кам’янецьПодільської обласної Ради депутатів трудящих від 17 лютого 1947 р. № 155
створено обласне управління сільського господарства. Починаючи з 3 квітня
1965 р., діяло як управління сільського господарства виконавчого комітету
Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих, з одночасним підпорядкуванням Міністерству сільського господарства УРСР. Управління ліквідовано
у грудні 1985 р. у зв’язку з утворенням обласного агропромислового комітету
згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1985 р.
Управління виконувало функції планування розвитку сільськогосподарського виробництва на території Хмельницької області, загального керівництва
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районними управліннями й інспекціями сільського господарства, ремонтнотехнічними та машинно-тракторними станціями, колгоспами, радгоспами,
ветеринарними та бактеріологічними станціями, підприємствами з переробки
сільськогосподарської сировини тощо.
4. 34 справи
5. 1965–1984 рр.
6. 2003 р.
7. Накази начальника управління з питань: постачання коней м’ясних порід із
колгоспів і господарств області на експорт; обліку і збирання виробів електронної техніки; посилення режиму секретності в районних управліннях сільського господарства; посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом в колгоспах і сільськогосподарських організаціях; вжиття заходів по недопущенню
захворювання худоби на ящур та запобіганню чуми свиней в аграрних господарствах області. Відомості про наявність, захист і будівництво нових джерел
водопостачання і водогінних споруд у колгоспах і державних господарствах;
підготовки механізаторських кадрів та дозиметристів з контролю за радіаційною забрудненістю об’єктів довкілля. Доповіді про стан об’єктів цивільної
оборони та мобілізаційної готовності сільського господарства, про бронювання військовозобов’язаних, які працюють у системі Міністерства сільського
господарства УРСР. Інформації управління про забезпечення охорони державної таємниці і стан режиму секретності, підвищення політичної пильності
працівників апарату управління, підвідомчих установ і організацій.
8. Російською, українською мовами.
1142.      1. Р-846
2. Виконавчий комітет Ізяславської районної Ради народних депутатів,
м. Ізяслав Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 63 справи
5. 1971–1991 рр.
6. 2003, 2004, 2006 рр.
7. Рішення звужених засідань Ізяславського райвиконкому з питань: посилення
роботи з організації безоплатному донорству; стану і вжиття заходів з подальшого вдосконалення системи цивільної оборони в Ізяславському районі; проведення призову на дійсну військову службу громадян, що досягли призовного віку; підвищення мобілізаційної готовності Ізяславського райвійськкомату,
сільрад і об’єктів народного господарства на території району; переобліку
військовозобов’язаних, які проживають на території району (1983); вжиття заходів з посилення контролю за радіаційною обстановкою на території району
(1986); функціонування служби захисту тварин і рослин (1986).
8. Російською, українською мовами.
1143.      1. Р-908
2. Управління народної освіти виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів, м. Хмельницький
3. Засноване у 1937 р. у зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської області. У
березні 1944 р. після звільнення області від нацистських окупантів діяльність
управління було поновлено. До 1988 р. йменувався відділом народної освіти,
з жовтня 1988 р. – управлінням народної освіти. Здійснювало організацію і
загальне керівництво установами системи народної освіти на теренах області,
забезпечувало контроль за якістю навчально-виховного процесу у підпорядкованих закладах освіти, керувало підбором та розстановкою педагогічних
кадрів тощо.
4. 65 справ
5. 1963–1988 рр.
6. 2003 р.
7. Накази Міністерства освіти УРСР і рішення закритих засідань колегії про
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вдосконалення системи зберігання державної таємниці і ведення секретного
діловодства в установах народної освіти. Матеріали з питань: підсумків виконання завдань цивільної оборони та мобілізаційної підготовки; запобігання
бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх; організації початкової
військової підготовки серед учнів старших класів середніх шкіл та студентів
педучилищ. Накази обласного відділу народної освіти про: завершення ліквідації неписьменності в області (1970); попередження випадків самогубств та
убивств серед учнів (1964); викорінення аморальних проявів серед працівників освіти області (1985); недоліки в роботі з добору і виховання педагогічних
кадрів (1980, 1983); підвищення політичної пильності працівників системи
народної освіти (1977). Інформації обласного відділу народної освіти про: виконання партійних постанов і вказівок про стан навчання і обслуговування дітей у дошкільних закладах Хмельницької області; підвищення загальноосвітнього рівня призовної і допризовної молоді; поліпшення науково-атеїстичного
виховання в школах та позашкільних установах області; посилення боротьби
з дитячим вуличним травматизмом, наркоманією в установах народної освіти області. Списки працівників народної освіти, притягнутих до кримінальної відповідальності (1982). Звіти про наявність працюючих і заброньованих
військовозобов’язаних у школах та керівних установах народної освіти області та про стан режиму секретності. Доповідна записка про трагічний випадок
у дитячому садку в м. Кам’янці-Подільському (1963). Розпорядження про вилучення із фондів загального користування видань Руденка М.Д., Сокола В.І.,
а також авторів, які виїхали на постійне проживання в капіталістичні країни
(1979).
8. Російською, українською мовами.
1144.      1. Р-933
2. Виконавчий комітет Старокостянтинівської районної Ради народних депутатів, м. Старокостянтинів Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 37 справ
5. 1966–1991 рр.
6. 2003, 2004 рр.
7. Рішення звужених засідань Старокостянтинівського райвиконкому з питань:
створення навчальних пунктів для навчання призовної і допризовної молоді у
рамках їх підготовки до служби у Збройних Силах СРСР; проведення командирських занять із офіцерами запасу; чергового призову на дійсну військову
службу громадян, що досягли призовного віку; посилення роботи з організації
безоплатного донорства; стану цивільної оборони в районі. Інформації про
виконання постанов бюро Хмельницького обкому Компартії України, облвиконкому, розпоряджень і рішень звужених засідань облвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1145.      1. Р-942
2. Виконавчий комітет Шепетівської міської Ради народних депутатів,
м. Шепетівка Хмельницької області
3. Див. Р-335
4. 7 справ
5. 1973–1979 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення Шепетівського міськвиконкому: про заходи по недопущенню занесення збудників ящуру на територію міста; про попередження порушень законодавства про релігійні культи; про заходи з подальшого зміцнення соціалістичної законності, правопорядку і державної дисципліни. Рішення звужених
засідань міськвиконкому: про створення автомобільних колон в рамках системи цивільної оборони; про посилення роботи з безоплатного донорства; про
стан мобілізаційної підготовки на підприємствах і в установах м. Шепетівки і
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Шепетівського району; про укомплектування лабораторії санепідемстанції.
8. Українською, російською мовами.
1146.      1. Р-946
2. Виконавчий комітет Ярмолинецької районної Ради народних депутатів,
смт Ярмолинці Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 18 справ
5. 1966–1975 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Ярмолинецького райвиконкому з питань: посилення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району з безоплатного донорства; вжиття заходів із попередження захворювань на холеру на
території районі у весняно-літній період (1971); чергового призову на дійсну
військову службу громадян, що досягли призовного віку і працевлаштування
звільнених у запас із Збройних Сил СРСР солдатів і сержантів; підготовки
спеціалістів для формувань цивільної оборони району; про поліпшення початкової військової підготовки учнів середніх школах і училищ профтехосвіти Ярмолинецького району. Листування з Хмельницьким облвиконкомом про
відведення земельних ділянок для державних потреб.
8. Російською, українською мовами.
1147.      1. Р-1042
2. Виконавчий комітет Дунаєвецької районної Ради народних депутатів,
м. Дунаївці Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 43 справи
5. 1969–1979, 1981–1991 рр.
6. 2003, 2010 рр.
7. Рішення Дунаєвецького райвиконкому про вжиття заходів з недопущення розповсюдження чуми свиней на території району (1977); про підвищення рівня
мобілізаційної підготовки організацій та установ охорони здоров’я району
(1979); про розробку заходів з профілактики і боротьби з інфекційними, паразитарними, професійними захворюваннями та харчовими отруєннями (1987).
Постанови районної надзвичайної протиепідемічної комісії про попередження захворювань холерою (1970–1971). Протоколи звужених засідань райвиконкому з питань: підсумків проведення технічного огляду мобілізаційної
готовності автотранспорту району; організації оборонно-оздоровчого табору
для призовників; готовності санітарних дружин, медичної служби і виконання
завдань, що поставлені перед цивільною обороною в Дунаєвецькому районі;
стану військового обліку військовозобов’язаних у виконкомах, сільрадах району; підтримання в належному стані могил радянських воїнів на території
району (1985); підсумків організаційно-роз’яснювальної роботи з безоплатного донорства (1985). Директивні вказівки Хмельницького облвиконкому
про виділення земельних ділянок для державних потреб (1976). Інформації
райвиконкому: про посилення боротьби із самогоноварінням, пияцтвом і алкоголізмом (1977); про попередження правопорушень і злочинності серед
неповнолітніх (1978); про профілактику харчових отруєнь на підприємствах
громадського харчування району. Акти перевірки установами вищого рівня
дотримання вимог ведення таємного діловодства (1973, 1974).
8. Російською, українською мовами.
1148.      1. Р-1160
2. Виконавчий комітет Хмельницької районної Ради народних депутатів,
м. Хмельницький
3. Див. Р-34
4. 32 справи
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5. 1965–1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Хмельницького райвиконкому з питань: створення формувань цивільної оборони в районі; стану навчання населення способам самозахисту від ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї; посилення
організаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з безоплатного донорства; вжиття заходів із запобігання захворювань на холеру; чергового призову
на дійсну військову службу громадян, що досягли призовного віку; розгортання лікарняного колектору району для потреб цивільної оборони; проведення
громадського огляду автомобілів, які підлягають постачанню в Радянську Армію при мобілізації з колгоспів, радгоспів, підприємств і установ району.
8. Російською, українською мовами.
1149.      1. Р-1207
2. Хмельницьке обласне управління харчової промисловості, м. Хмельницький
3. Створено у 1937 р. з утворенням Кам’янець-Подільської області. З 1965 р. діяло як Хмельницьке обласне управління харчової промисловості (облхарчопром). Надалі кілька разів змінювало свою назву, зокрема на Хмельницьке
обласне управління промисловості продовольчих товарів Хмельницького облвиконкому Здійснювало загальне керівництво виробничою діяльністю міських і районних продкомбінатів, консервних заводів, інших підпорядкованих
підприємств, що випускали харчову продукцію.
4. 13 справ
5. 1966–1981 рр.
6. 2003 р.
7. Накази Міністерства харчової промисловості УРСР з питань: стану цивільної
оборони на підпорядкованих підприємствах і заходів з її зміцнення; плану народного господарства на 1966 рік; охорони праці і техніки безпеки в промисловості, на будівництві та транспорті; розробки і реалізації заходів з подальшого
нарощування експорту товарів; виявлених порушень у витрачанні коштів на
проведення нарад, ювілеїв, придбання сувенірної продукції; виконання рішень партії та уряду щодо забезпечення збереження соціалістичної власності
та роботи внутрівідомчого контролю; заходів з подальшого поліпшення економічних досліджень. Рішення Хмельницького облвиконкому: про посилення
заходів по запобіганню розповсюдження гострих шлунково-кишкових захворювань, харчових отруєнь в області; про заходи з посилення режиму секретності; про вдосконалення інженерного захисту населення області. Положення
про експертну комісію з визначення можливості відкритої публікації матеріалів (1969). Інформації облхарчопрому про посилення режиму секретності на
підпорядкованих об’єктах, про заходи з попередження інфекційних захворювань. Доповіді про мобілізаційну підготовку (1980, 1981).
8. Українською, російською мовами.
1150.      1. Р-1211
2. Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради народних депутатів,
м. Хмельницький
3. Див. Р-335
4. 35 справ
5. 1966–1991 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Хмельницького міськвиконкому з питань: підсумків проведення громадського огляду автотранспорту; посилення роботи
з безкоштовного донорства; вжиття заходів забезпечення виконання плану
випуску військової техніки, капітального будівництва об’єктів оборонного призначення; початкової військової підготовки у навчальних закладах
і фізичної підготовки молоді міста; стану військового обліку і бронювання
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військовозобов’язаних на підприємствах і установах міста. Інформації міськвиконкому: про стан правопорядку в м. Хмельницькому; про заходи з поліпшення умов і безпеки праці в народному господарстві; про попередження
фактів розкрадання соціалістичної власності; про стан боротьби із злочинністю і правопорушеннями серед неповнолітніх; про заходи з попередження навмисних вбивств; про посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму; про
контроль за дотриманням радянського законодавства про релігійні культи; про
дотримання правил торгівлі товарами підвищеного попиту (1981).
8. Російською, українською мовами.
1151.      1. Р-1250
2. Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської районної Ради народних депутатів, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 44 справи
5. 1966–1988 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення Кам’янець-Подільського райвиконкому: про вжиття заходів із недопущення розповсюдження чуми свиней на території району; про проведення
командирських занять із офіцерами запасу; про забезпечення проведення чергово призову військовозобов’язаних; про підсумки річного технічного огляду
автомобільного транспорту і заходи з підвищення його технічного стану; про
підготовку спеціалістів для Збройних Сил СРСР в навчальних організаціях
ДТСААФ. Інформації райвиконкому: про підвищення мобілізаційної підготовки об’єктів народного господарства (1980); про заходи з попередження
навмисних вбивств, правопорушень, злочинності, виробничого травматизму; про дотримання законодавства про релігійні культи; про поліпщення
санітарно-технічного стану джерел питної води; про профілактику захворювань свійських тварин (1977). Акти перевірки стану секретного діловодства
(1967, 1971, 1973).
8. Російською, українською мовами.
1152.      1. Р-1285
2. Хмельницьке обласне управління статистики, м. Хмельницький
3. Створене у 1937 р. як управління народногосподарського обліку Уповноваженого Держплану СРСР по Кам’янець-Подільській області. З виведенням зі
складу Держплану УРСР ЦСУ при Раді Міністрів УРСР у 1948 р. в області створено самостійне статистичне управління. Відповідно до наказу ЦСУ
СРСР від 29 липня 1987 р. № 584 створено Хмельницьке обласне управління
статистики. Підпорядковувалося ЦСУ при Раді Міністрів УРСР, з 1991 р. –
Державному комітету статистики України. Нині – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Головні функції: державне управління у сфері
статистики у межах області, збирання і аналізування статистичних матеріалів
про розвиток народного господарства області, динаміку його показників та
ін.
4. 203 справи
5. 1956, 1958, 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження ЦСУ СРСР, ЦСУ УРСР, Держкомстату СРСР, Держкомстату УРСР, обласного статистичного управління. Рішення місцевих органів державної влади і партійних органів з питань обліку і статистики. Вказівки
про перепис населення, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації, переоцінку основних фондів. Баланси трудових ресурсів по Хмельницькій області. Розрахунки чисельності населення в працездатному віці. Звіти про
виробничий травматизм. Документи про мобілізаційну роботу. Статистична
звітність підприємств та інші матеріали, які надавались керівним органам з
питань праці і зарплати, промисловості, капітального будівництва. Одноразові
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звіти про розподіл чисельності робітників за розмірами зарплати. Матеріали
Всесоюзного перепису населення (1967–1973). Зведені відомості перепису
населення по закритих об’єктах УМВС Хмельницького облвиконкому (1979).
Зведені таблиці основних показників відділу ВТ УМВС Хмельницького облвиконкому. Звіти УМВС Хмельницького облвиконкому про чисельність
і склад спеціалістів з вищою і середньою освітою, за віком, статтю, стажем
роботи, за місцем проживання і місцем роботи. Звіти про чисельність фонду
зарплати, премії, винагороди і одноразові заохочення робітників і службовців
по установам МВС СРСР (1973–1989). Звіти про результати роботи органів
внутрішніх справ по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом і самогоноварінням,
проституцією, незаконними операціями з іноземною валютою, виготовленням
наркотичних засобів, вилученням нетрудових доходів, з попередження правопорушень серед неповнолітніх (1990, 1991). Звіти УМВС Хмельницького облвиконкому про осіб, які здійснили злочини (1990, 1991). Звіти про зареєстровані, розкриті і нерозкриті злочини (1991). Об’єднаний звіт про злочинність
(1991). Звіти про результати роботи з особами, які ведуть паразитичний спосіб
життя (1991).
8. Російською, українською мовами.
1153.      1. Р-1468
2. Виконавчий комітет Старосинявської районної Ради народних депутатів,
смт Стара Синява Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 29 справ
5. 1977–1991 рр.
6. 2003, 2004 рр.
7. Рішення Старосинявського райвиконкому з питань: стану цивільної оборони в
районі; проведення в районі командирських занять із офіцерами запасу; проведення громадського огляду автомобільного транспорту, який підлягає постачанню в Радянську Армію; заходів з підвищення мобілізаційної готовності
району (1988). Інформації райвиконкому: про забезпечення режиму економії
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях району
(1979); про роботу, спрямовану на бережливе ставлення до хліба і економне
використання хлібних ресурсів. Акти приймання-передавання секретних документів при зміні осіб, відповідальних за таємне діловодство (1980, 1981).
8. Російською, українською мовами.
1154.      1. Р-1469
2. Виконавчий комітет Новоушицької районної Ради народних депутатів,
смт Нова Ушиця Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 59 справ
5. 1965–1991 рр.
6. 2003, 2004 рр.
7. Рішення Новоушицького райвиконкому з питань: вжиття заходів із попередження та розповсюдження захворювань на холеру на території району; проведення
командирських занять із офіцерами запасу і підготовки військовозобов’язаних
на навчальних зборах; підведення підсумків річного технічного огляду автомобільного транспорту народного господарства і вжиття заходів з підвищення
його технічного стану; виділення автотранспорту для цивільної оборони; результатів районних змагань колгоспних і об’єктових санітарних дружин. Інформації райвиконкому: про стан боротьби із злочинністю, розповсюдженням
наркоманії, спекуляцією, самогоноварінням і пияцтвом; про посилення режиму таємності, організації пожежної охорони та цивільної оборони.
8. Російською, українською мовами.
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1155.      1. Р-1481
2. Архівний відділ виконкому Хмельницької обласної Ради народних депутатів, м. Хмельницький
3. Створено у 1940 р. як архівне управління виконкому Кам’янець-Подільської
обласної ради депутатів трудящих. З 1947 р. – архівне управління МВС УРСР
Кам’янець-Подільської (з 1954 р. – Хмельницької) області. З червня 1960 р., у
зв’язку з передаванням архівних установ області у відання місцевих органів
влади, мав нову назву – архівний відділ виконкому Хмельницької обласної
ради депутатів трудящих. Ліквідований у грудні 1988 р., його функції перейшли до Державного архіву Хмельницької області.
4. 40 справ
5. 1963–1988 рр.
6. 2003 р.
7. Протоколи засідань експертної комісії архівного відділу (1963–1980). Протоколи засідань звуженого складу ЕПК (1981–1988). Рішення і розпорядження
Хмельницького облвиконкому з питань організації архівної справи в області (1984). Акт про розсекречування секретних документів за 1944–1957 рр.
Номенклатура справ відділу (1981–1985). Список обласних установ, які передають секретні документи в на зберігання в Хмельницький обласний архів
(1978). Акти перевірки таємного діловодства (1982).
8. Російською, українською мовами.
1156.      1. Р-1530
2. Державний архів Хмельницької області, м. Хмельницький
3. Започатковано у жовтні 1922 р. як Кам’янецьке повітове архівне управління. У 1923–
1930 рр. – Кам’янецьке округове архівне управління. У 1933–1937 рр. – обласний історичний архів. У 1937–1941 рр. – Кам’янець-Подільський обласний
державний архів, у 1941–1954 рр. – Державний архів Кам’янець-Подільської
області (у роки нацистської окупації не діяв). У зв’язку з переведенням обласного центру у м. Хмельницький (колишній Проскурів) установа стала називатися Державним архівом Хмельницької області (1954–1958), Хмельницьким обласним державним архівом (1958–1980), Державним архівом Хмельницької області (1980–1990), але продовжувала базуватися у м. Кам’янціПодільському. У 1939–1960 рр. архівні установи підпорядковувались союзному і республіканському МВС. З 1960 р. обласний державний архів став підпорядковуватись архівному відділу Хмельницького облвиконкому. У зв’язку
з ліквідацією архівного відділу облвиконкому в грудні 1988 р. (див. Р-1481)
функції державного управління та керівництва архівними установами області
передані Державному архіву Хмельницької області, який підпорядковувався
Центральному архівному управлінню УРСР (нині підпорядковується Державній архівній службі України). З квітня 1990 р. архів діє у м. Хмельницькому.
У вересні 1991 р. до складу архіву увійшли фонди колишнього архіву Хмельницького обкому Компартії України. У 2003 р. у зв’язку із зупиненням діяльності Кам’янець-Подільського міського архіву (Наказ Держкомархіву України
від 9 квітня 2003 р. № 52) до Державного архіву Хмельницької області переміщено всі документи НАФ, що зберігалися у Кам’янці-Подільському. Держархів Хмельницької області здійснює загальне керівництво архівною справою і
діловодством на території області.
4. 93 справи
5. 1941–1944, 1978–1993 рр.
6. 2003, 2006 рр.
7. Протоколи засідань комісії з розсекречення архівних документів. Протоколи
засідань звуженого складу ЕПК архіву (1987–1993). Річні плани та звіти про
роботу першої частини. Документи про перевірку роботи першої частини.
Підсумковий звіт про розсекречення документів та інформація про переведення на загальне зберігання документів, які раніше знаходились на таємному зберіганні (1993). Список фондів відділу секретних фондів (1955). Акти
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приймання-передавання справ при зміні осіб, відповідальних за роботу з таємними документами (1978–1985). Списки установ, організацій і підприємств, які
існували в період нацистської окупації (1941–1944) та їх керівників. Спискидовідники на осіб, які: виступали проти радянської влади; відносилися до
категорій фольксдойче і рейхсдойче; співробітничали з окупантами; були
служителями культу і церковниками у період нацистської окупації Кам’янецьПодільської області.
8. Російською, українською мовами.
1157.      1. Р-1823
2. Прокуратура Хмельницької області, м. Хмельницький
3. Створено у 1937 р. одразу після утворення області як прокуратуру Кам’янецьПодільської області Припиняла діяльність у період нацистської окупації
1941–1944 рр., поновила свою роботу у 1944 р. У 1954 р. перейменовано у
прокуратуру Хмельницької області. Підпорядковувалась союзній та республіканській прокуратурам. Починаючи з грудня 1991 р., підпорядковується
Генеральній прокуратурі України. Діяльність установи регулюється Законом
України “Про прокуратуру” (1991). Основні функції: забезпечення дотримання чинного законодавства всіма установами, підприємствами, організаціями,
громадянами; підтримка державного обвинувачення в суді; здійснення нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; загальний нагляд за законністю судових
вироків і рішень.
4. 345 справ
5. 1971–1991 рр.
6. 2003, 2010 рр.
7. Накази прокурора області з основної діяльності. Протоколи і постанови міжвідомчих і оперативних нарад при прокуророві області. Протоколи засідань
колегій прокуратури області (1980–1990) та координаційних нарад (1981–
1991). Аналізи статистичних даних по Хмельницькій області. Доповідні записки, довідки з питань прокурорсько-слідчої роботи, про стан боротьби зі
злочинністю серед неповнолітніх. Узагальнені матеріали, аналітичні довідки,
огляди роботи органів прокуратури по боротьбі зі злочинністю й порушеннями законності, з кримінально-судового нагляду. Доповідні записки, довідки з
нагляду за слідством, за місцями позбавлення волі. Доповідні записки міських та районних прокурорів про виконання рішень колегій і постанов координаційних нарад (1988–1990). Доповідні записки, звіти про роботу з кадрами.
Статистичні звіти спецвідділу.
8. Російською, українською мовами.
1158.      1. Р-1871
2. Хмельницький обласний суд, м. Хмельницький
3. Створено у 1937 р. як Кам’янець-Подільський обласний суд. З визволенням області від нацистських окупантів поновив діяльність у 1944 р. З перейменуванням області у Хмельницьку став називатися Хмельницьким обласним судом.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 1954 р. при обласному
суді з числа висококваліфікованих юристів утворено президію, яка переглядала вироки, постанови судів області. У 1944–1956 рр. обласний суд перебував у системі Міністерства юстиції УРСР. У 1956–1970 рр. підпорядковувався
Верховному суду УРСР і виконував також функції ліквідованих обласного і
районних управлінь юстиції. З жовтня 1970 р., після відновлення Міністерства юстиції УРСР, підпорядковувався безпосередньо відділу юстиції Хмельницького облвиконкому. Обласний суд розглядав карні та цивільні справи першої і касаційної інстанцій, здійснював контроль за діяльністю народних судів,
проводив ревізію їх рішень. При обласному суді діяла дисциплінарна колегія,
яка розглядала справи про різні порушення з боку народних суддів. У червні
2001 р. відповідно до Закону України “Про судоустрій України” обласний суд
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реорганізовано в Апеляційний суд Хмельницької області.
4. 330 справ
5. 1945–1992 рр.
6. 2003, 2005, 2007 рр.
7. Постанови, укази Президії Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради
УРСР, Ради Міністрів УРСР, рішення і постанови облвиконкому про діяльність судових органів. Директивні вказівки і накази обласного суду (1956–
1965). Протоколи і постанови міжвідомчих нарад (1958–1965) Протести
прокурора області і постанови президії обласного суду у контрреволюційних
судових справах. Узагальнення судової практики обласного суду по окремих
категоріях кримінальних справ. Квартальні статистичні звіти про розгляд кримінальних справ по першій інстанції в касаційній і наглядовій колегіях. Акти
ревізій обласного суду, документи перевірок роботи народних судів області.
Наглядові провадження у контрреволюційних судових справах (1944–1964).
Доповіді обласних нарад народних судів.
8. Українською, російською мовами.
1159.      1. Р-2154
2. Виконавчий комітет Летичівської районної Ради народних депутатів,
смт Летичів Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 29 справ
5. 1963, 1977–1991 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Летичівського райвиконкому з питань: підготовки
спеціалістів для Збройних Сил СРСР, фізичної і початкової військової підготовки молоді району; основних заходів з оперативної і бойової підготовки
формувань і об’єктів цивільної оборони Летичівського району; проведення призову на дійсну військову службу громадян, що досягли призовного
віку; плану капітального будівництва об’єктів оборонного призначення; ролі
військово-облікових працівників у вирішенні завдань з військового обліку і
бронювання військовозобов’язаних. Інформації про виконання постанов
бюро Хмельницького обкому Компартії України і облвиконкому, рішень звужених засідань облвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1160.      1. Р-2361
2. Виконавчий комітет Полонської районної Ради народних депутатів,
м. Полонне Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 54 справи
5. 1966–1991 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Полонського райвиконкому з питань: фізичної і
початкової військової підготовки молоді району; заходів з мобілізаційної підготовки галузей народного господарства і цивільної оборони; заходів з розвитку формувань і об’єктів цивільної оборони Полонського району; стану військового обліку і бронювання в районних організаціях, сільрадах і колгоспах
району. Інформації райвиконкому: про стан і використання земель (1978); з
питань поліпшення паливно-енергетичного постачання (1979); про роботу з
неповнолітніми (1980); про забезпечення зміцнення законності, правопорядку
і державної дисципліни в районі (1979).
8. Російською, українською мовами.
1161.      1. Р-2489
2. Обласне управління комунального господарства виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів, м. Хмельницький
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3. Створено у 1937 р. як відділ комунального господарства Кам’янець-По
дільського облвиконкому. У вересні 1976 р. перейменовано в управління
комунального господарства. Згодом реорганізовано в управління житловокомунального господарства облвиконкому. Забезпечувало загальне керівництво підпорядкованими підприємствами та організаціями, контроль за виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства Хмельницької
області.
4. 48 справ
5. 1959, 1963–1972 рр.
6. 2003 р.
7. Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР, постанови і рішення Хмельницького облвиконкому з питань діяльності підприємств і організацій системи комунального господарства. Накази, розпорядження і директиви начальника штабу цивільної оборони про стан цивільної
оборони. Накази, розпорядження директора республіканського проектного
інституту “Укржилремпроект”. Технічні проекти розвитку водопостачання
м. Хмельницького з підземних джерел (1959, 1970). Проектні завдання на водопостачання міст Полонне (1959) та Кам’янець-Подільський (1966). Технічні
проекти, проектні завдання на будівництво господарсько-побутової каналізації
міст Ізяслав (1965), Кам’янець-Подільський (1967), Волочиськ (1971). Робочі
креслення на будівництво господарсько-фекальної каналізації м. Хмельницького (1963). Звіт про топографо-геодезичні роботи у м. Хмельницькому для
прокладання газопроводів (1969). Схема перспективного розвитку газопостачання м. Кам’янця-Подільського (1971).
8. Російською, українською мовами.
1162.      1. Р-2738
2. Виконавчий комітет Шепетівської районної Ради народних депутатів,
м. Шепетівка Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 42 справи
5. 1967–1986 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Шепетівського райвиконкому з питань: організації
навчання населення району в рамках цивільної оборони; створення навчальних пунктів для навчання призовної і допризовної молоді з метою підготовки
до служби у Збройних Силах СРСР; стану військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних у районних організаціях, сільрадах і колгоспах Шепетівського району. Інформації райвиконкому про виконання постанов бюро
Хмельницького обкому Компартії України і облвиконкому, рішень звужених
засідань облвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1163.      1. Р-2795
2. Виконавчий комітет Красилівської районної Ради народних депутатів,
м. Красилів Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 51 справа
5. 1963–1990 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому з питань: проведення диспансеризації юнаків допризовного віку; підготовки командного складу і технічних спеціалістів для формувань цивільної оборони колгоспів і радгоспів; підготовки
військових спеціалістів для Збройних Сил СРСР в навчальних організаціях
ДТСААФ. Листування з Хмельницьким облвиконкомом про відведення земель для державних потреб (1971–1977). Акти перевірки ведення таємного
діловодства (1962, 1966). Інформації райвиконкому про виконання постанов,
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рішень партійних і радянських органів вищого рівня (1975–1989).
8. Російською, українською мовами.
1164.      1. Р-3041
2. Хмельницька обласна спілка споживчих товариств “Облспоживспілка”,
м. Хмельницький
3. Облспоживспілку створено у 1937 р. у рамках формування низки установ і
організацій після утворення Камянець-Подільської області. Об’єднувала мережу низових споживчих організацій (товариств), які переважно займалися
організацією роздрібної торгівлі промисловими і продовольчими товарами у
сільській місцевості, закупівлею різної сировини у населення, координувала
їх діяльність. Підпорядковувалася Центроспілці та Укоопспілці. Здійснювала
загальне керівництво споживчими товариствами області, контролювала їх діяльність.
4. 6 справ
5. 1967–1972 рр.
6. 2003 р.
7. Постанови і розпорядження правління облспоживспілки з питань: підведення підсумків секретно-мобілізаційної роботи в системі споживчої кооперації
області; фінансування заходів цивільної оборони в організаціях споживчої
кооперації; організації оперативної і бойової підготовки у рамках цивільної
оборони; плану постачання картоплі та овочів спецспоживачам (силовим відомствам) – Міністерству оборони СРСР , Міністерству охорони громадського порядку СРСР, Міністерству внутрішніх справ СРСР; вжиття заходів із запобігання розповсюдженню захворювань на холеру; завершення будівництва
торговельно-оптової бази; усунення порушень законодавства про режим праці
і відпочинку робітників і службовців; вжиття заходів з економії державних
ресурсів хліба; поліпшення обліку і бронювання військовозобов’язаних у системі споживчої кооперації.
8. Російською, українською мовами.
1165.      1. Р-3303
2. Хмельницьке обласне управління Національного банку України,
м. Хмельницький
3. Утворено у 1938 р. як Кам’янець-Подільську обласну контору Державного банку СРСР (знаходилася у м. Проскурові). Поновила свою діяльність у 1944 р.
після звільнення міста від нацистських загарбників. З 1954 р. – Хмельницька
обласна контора Держбанку СРСР. У 1988 р. її реорганізовано у Хмельницьке
обласне управління Держбанку СРСР. У 1991 р. на базі управління створено Хмельницьке обласне управління Національного банку України. Основні
функції: сприяння організації і регулюванню безперебійного грошового обігу
на території Хмельницької області у рамках державного бюджету; здійснення
короткострокового кредитування державних, сільськогосподарських, кооперативних підприємств, організацій, установ; загальне керівництво установами Держбанку СРСР / Нацбанку України на території області.
4. 42 справи
5. 1945–1987 рр.
6. 2003 р.
7. Річні звіти про касове виконання державного бюджету (1945–1957). Додаткові
річні звіти про прибутки і видатки союзного бюджету на соціально-культурні
заходи і утримання органів державного управління: Міністерства внутрішніх справ СРСР, Міністерства державної безпеки СРСР, Міністерства державних, продовольчих і матеріальних резервів СРСР, Міністерства Збройних
Сил СРСР, Військово-морського Міністерства СРСР, Міністерства оборони
СРСР, Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР. Грошові видатки особам, нагородженим орденами і медалями СРСР та орденами союзних
республік (1953). Відомості про одержання із державного бюджету засобів
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з розподілом сум для розпорядників кредитів і установ Держбанку СРСР по
управліннях МВС та МДБ області (1949–1953).
8. Російською, українською мовами.
1166.      1. Р-3336
2. Обласне виробниче об’єднання “Хмельницькліс” Міністерства лісового
господарства УРСР, м. Хмельницький
3. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1949 р. та наказу Міністерства лісового господарства УРСР від 17 травня 1949 р. № 123
було створено Кам’янець-Подільське обласне управління лісового господарства. Наказом Міністерства лісового господарства УРСР від 3 вересня 1988 р.
№ 946 управління перейменовано в обласне виробниче об’єднання “Хмельницькліс”. Нині – Державне лісогосподарське об'єднання “Хмельницькліс”.
Основна сфера діяльності: загальне управління діяльністю лісництв, лісгоспів і лісозаготівельних дільниць на території Хмельницької області та їх кадровим і матеріально-технічним забезпеченням; розширене ведення лісового
господарства, організація заходів з охорони та відновлення лісів, створення
лісонасаджень технічно цінної деревини для потреб народного господарства;
виробництво товарів народного споживання з деревини, поглиблена переробка деревини; ведення підсобного сільського господарства; - заготівля та реалізація лікарської сировини; вирощування та реалізація декоративного посадкового матеріалу; виробництво столярних виробів; раціональне використання
та відтворення мисливського фонду.
4. 21 справа
5. 1966–1975 рр.
6. 2003 р.
7. Накази Міністерства лісового господарства УРСР: про стан і збереження матеріальних цінностей, посилення боротьби з розкраданням державного майна,
з пияцтвом і алкоголізмом; про поліпшення правового виховання трудящих.
Рішення Хмельницького облвиконкому з питань: посилення режиму секретності; стану і заходів по поліпшенню таємного діловодства в області; вдосконалення охорони об’єктів народного господарства. Накази начальника обласного управління лісового господарства про: організацію цивільної оборони
та мобілізаційної підготовки підрозділів лісового господарства; поліпшення
організації цивільної оборони та бронювання військовозобов’язаних за галузями народним господарством в лісгоспзагах області; вирубку ділянок лісу на
території державного лісового фонду Ізяславського лісгоспзагу; встановлення єдиного порядку експертизи матеріалів, підготовлених до опублікування у
відкритій пресі. Листування і звіти про створення резерву лісосічного фонду
на військовий час у державному лісовому фонді. Матеріали і листування про
відведення земель державного лісового фонду і лісосічного фонду для державних потреб.
8. Російською, українською мовами.
1167.      1. Р-3513
2. Виконавчий комітет Білогірської районної Ради народних депутатів,
смт Білогір’я Хмельницької області
3. Див. Р-34
4. 17 справ
5. 1977–1986 рр.
6. 2003 р.
7. Рішення звужених засідань Білогірського райвиконкому з питань: підготовки
спеціалістів для Збройних Сил СРСР, фізичної і початкової військової підготовки молоді району; основних заходів з оперативної і бойової підготовки підрозділів цивільної оборони району; проведення призову на дійсну військову
службу громадян, що досягли призовного віку; плану капітального будівництва
об’єктів оборонного призначення; участі військово-облікових працівників у
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вирішенні завдань з військового обліку і бронювання військовозобов’язаних.
Інформації про виконання постанов бюро Хмельницького обкому Компартії
України і облвиконкому, рішень звужених засідань облвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1168.      1. Р-3753
2. Хмельницький обласний комітет народного контролю, м. Хмельницький
3. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 листопада 1962 р. було створено обласні промислові і сільськогосподарські комітети народного контролю, відповідно до тогочасної структури раднаргоспів. У
1964 р. в Хмельницькій області вони були об’єднані в один комітет партійнодержавного контролю обкому КПУ і виконкому обласної ради трудящих. У
1965 р. перетворено в обласний комітет народного контролю. Ліквідовано у
1992 р.
4. 12 справ
5. 1965, 1966, 1968, 1972, 1978, 1980, 1983, 1985, 1986, 1992 рр.
6. 2003, 2006 рр.
7. Довідки про роботу з контролю: за збереженням народногосподарських вантажів на залізничному транспорті; за будівництвом важливих пускових об’єктів
промислового, сільськогосподарського і соціального призначення. Інформації
про виконання постанов ЦК КПРС, бюро Хмельницького обкому КПУ про
посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі при продажу дефіцитних
товарів, із розкраданням соціалістичної власності, хабарництвом, спекуляцією. Доповідні записки про підсумки перевірки стану виконання окремими
управліннями та відомствами рішення облвиконкому про вдосконалення охорони об’єктів народного господарства (1972).
8. Російською, українською мовами.
1169.      1. Р-3813
2. Хмельницький обласний комітет Товариства сприяння обороні України
(ТСОУ), м. Хмельницький
3. Створено у 1944 р. як Кам’янець-Подільську обласну раду Добровільного
товариства сприяння обороні, авіаційному і хімічному будівництву
(“ТСОАВІАХІМ”) із центром у м. Проскурові. У зв’язку з реорганізацією
Всесоюзної ради “ТСОАВІВАХІМ” у 1948 р. було створено три самостійні
обласні комітети добровільних товариств – сприяння авіації (ДТСАВ), армії
(ДТСАРМ), флоту (ДТСФЛОТ), які у 1951 р були об’єднані в один обласний
комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту
(ДТСААФ). У 1954 р. у зв’язку з перейменуванням області у Хмельницьку
комітет отримав назву – Хмельницький обласний комітет Добровільного
товариства сприяння армії, авіації і флоту; з 1970 р. – обласний комітет
ДТСААФ УРСР. У 1991 р. перетворений у Хмельницький обласний комітет
Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) відповідно до постанови VII
з’їзду ДТСААФ України від 26 вересня 1991 р. Комітет очолювався президією,
яка обиралася на пленумах обкому ДТСААФ. Керував діяльністю районних,
міських і первинних комітетів ДТСААФ. Займався пропагандою серед
населення військових знань, підготовкою призовників для Збройних Сил та
кадрів масових технічних професій, розвитком технічних і прикладних видів
спорту, сприяв зміцненню обороноздатності держави.
4. 150 справ
5. 1968–1991 рр.
6. 2003, 2006 рр.
7. Постанови, накази і директиви ЦК ДТСААФ СРСР і ЦК ДТСААФ УРСР, місцевих партійних і радянських органів з питань діяльності організацій ДТСААФ. Постанови пленумів і президій ЦК ДТСААФ СРСР і ЦК ДТСААФ УРСР
про організаційно-масову роботу і пропаганду. Постанови засідань президії
і накази голови обласного комітету ДТСААФ. Річні звіти, довідки і доповіді
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про підготовку військових і технічних спеціалістів, склад кадрів, озброєння
та іншу діяльність у низових організаціях ДТСААФ області. Листування з питань роботи організацій ДТСААФ у рамках цивільної оборони (1984, 1985).
Директивні вказівки ЦК ДТСААФ СРСР, вказівки республіканського, обласного комітетів і штабів цивільної оборони організаціям ДТСААФ з питань
цивільної оборони (1986). Листування з міністерствами, відомствами, місцевими радянськими і партійними органами з питань діяльності осередків
ДТСААФ.
8. Російською, українською мовами.
1170.      1. Р-4035
2. Федерація професійних спілок Хмельницької області, м. Хмельницький
3. На першій Кам’янець-Подільській обласній міжспілковій конференції професійних спілок, що відбулась 22 жовтня 1948 р., було утворено обласну Раду
профспілок (Хмельницьку облпрофраду). У 1991 р. створено Федерацію професійних спілок Хмельницької області, яка стала правонаступником облпрофради. Діє з метою представництва в органах влади й управління, реалізації і
захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.
4. 117 справ
5. 1963–1990 рр.
6. 2003 р.
7. Постанови президії і секретаріату Хмельницької облпрофради з питань профспілкової роботи. Річні звіти про роботу технічної інспекції облпрофради
та аналіз інформації з виробничого травматизму (1963–1979). Піврічні статистичні звіти про закриті підприємства (1966, 1968–1978). Інформація про
результати перевірки дотримання трудового законодавства підприємствами,
установами, організаціями (1968). Інформація про поліпшення роботи з організації туристичних поїздок за кордон (1970). Відомості про виконання бюджету державного соціального страхування і виконання плану надходження
членських профспілкових внесків (1971–1978). Статистичні відомості про підведення підсумків соціалістичного змагання серед промислових підприємств
(1972–1975). Звіти про виконання кошторису прибутків і видатків на утримання футбольних команд “Хвиля” (1976–1978), “Поділля” (1979–1987). Звіт
про стан фізичної культури і спорту обласної ради ДСТ “Зеніт” (1983–1986).
Звіт про виконання колективного договору військової частини 28318 (1974).
Інформація про перевірки фактів завищення зарплати окремим працівникам
перед виходом на пенсію (1975). Відомості про участь у русі за комуністичне
ставлення до праці трудового колективу Красилівського заводу металовиробів (1977). Звіти про направлення радянських туристів за кордон (1978–1981).
Зведені статистичні звіти облпрофради, обкому профспілки працівників галузі і профкомів про профспілкове членство, кількість профорганів і профспілкову роботу (1980–1989). Основні показники виконання профспілкового бюджету облпрофради і плану надходження членських профспілкових внесків.
Річні зведення про виконання бюджету державного соціального страхування
(1984–1989). Звіти про поїздки профспілкових працівників і спортивних делегацій в зарубіжні країни і про перебування іноземних делегацій в Хмельницькій області (1986). Доповідні записки і інформації облпрофради з питань
профспілкової роботи, адресовані Хмельницькому обкому Компартії України,
профспілковим органам вищого рівня (1978–1990).
8. Російською, українською мовами.
1171.      1. Р-4049
2. Хмельницьке обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії “Хліб України”, м. Хмельницький
3. Створено у 1944 р. як Кам’янець-Подільську обласну контору Всесоюзного
об’єднання “Південьзаготзерно”; з січня 1954 року – Хмельницька обласна
контора “Заготзерно”. У 1969 р. контору перейменовано в Хмельницьке об-
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ласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР. У 1998 р. перетворено в обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії
“Хліб України”. Займалося формуванням ресурсів зерна та сортового насіння
для державних потреб, закупівлею до регіональних ресурсів продовольчого і
фуражного зерна для забезпечення виробництва борошна, круп, хлібобулочних і макаронних виробів, інших харчових і кормових продуктів.
4. 22 справи
5. 1957–1969, 1971–1991 рр.
6. 2003, 2006, 2010 рр.
7. Квартальні звіти об’єднання про наявність, рух та якість зерна і хлібопродуктів. Листування про зберігання зерна та хлібопродуктів. Акти перевірки органами вищого рівня дотримання режиму секретності та ведення таємного діловодства (1969). Акти про виділення документів до знищення, акти перевірки
наявності і стану секретних документів.
8. Російською, українською мовами.
1172.      1. Р-5544
2. Городоцький районний відділ НКВС, м. Городок Хмельницької області
3. Після звільнення регіону від нацистських окупантів займався охороною державної та суспільної безпеки на підпорядкованій території, ліквідацією антирадянських осередків.
4. 2 справи
5. 1944–1945 рр.
6. 2003 р.
7. Хронологічні довідки про окупацію нацистськими загарбниками і звільнення
Червоною Армією сіл Городоцького району. Списки осіб, які співробітничали
з німецькими окупантами.
8. Російською, українською мовами.
1173.      1. Р-5544
2. Хмельницьке виробниче об’єднання м’ясної промисловості, м. Хмельницький
3. Діяло з 1938 р. як Кам’янець-Подільська обласна контора “Заготхудоба” Півдня. З 1971 р. – обласне об’єднання м’ясної промисловості Міністерства
м’ясомолочної промисловості УРСР. У 1976 р. створено виробниче об’єднання
м’ясної промисловості з підпорядкуванням Міністерству м’ясомолочної промисловості УРСР. Здійснювало контроль за заготівлею худоби, птиці, кролів у
населення, в колгоспах, відгодівлею свиней та великої рогатої худоби.
4. 45 справ
5. 1965–1987 рр.
6. 2003 р.
7. Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР з питань: постачання і закладки в державний резерв м’яса, м’ясних і молочних консервів; посилення заходів по запобіганню розповсюдження гострих шлунковокишкових захворювань, харчових отруєнь і, особливо, холери серед населення; виконання завдань мобілізаційної підготовки і цивільної оборони; заходів
щодо посилення режиму секретності; виконання плану експорту та імпорту
товарів; вжиття заходів по недопущенню захворювання на ящур худоби на
підприємствах і в господарствах системи Мінм’ясомолпрому УРСР; порядку здійснення зв’язків з іноземними організаціями та установами в галузі
науково-технічного і економічного співробітництва; виконання плану будівництва об’єктів цивільної оборони; понадпланового постачання на експорт
технічної продукції м’ясної і молочної промисловості. Накази об’єднання
м’ясної промисловості: про перевірку наявності секретних документів; про
затвердження мобілізаційних планів; про підсумки роботи з цивільної оборони. Номенклатури секретних справ. Акти на знищення секретних справ. Матеріали про оформлення працівників щодо допуску до таємних документів.
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8. Російською, українською мовами.
1174      1. Р-5747
2. Хмельницьке обласне управління побутового обслуговування населення
виконкому обласної Ради народних депутатів, м. Хмельницький
3. Утворилося на базі промкооперації в жовтні 1960 р. на підставі постанови ЦК
КПУ та Ради Міністрів УРСР від 17 жовтня 1960 р. Займалося організацією
мережі відповідних підприємств та наданням побутових послуг населенню
області. Ліквідовано згідно з рішенням обласної ради народних депутатів від
18 січня 1992 р.
4. 13 справ
5. 1960, 1962, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992 рр.
6. 2003, 2006 рр.
7. Акти про знищення справ тимчасового зберігання. Документи про перевірку
стану секретного діловодства. Номенклатури секретних справ.
8. Російською, українською мовами.
1175.      1. Р-5837
2. Управління у справах преси та інформації Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький
3. Створене у 1944 р. як Кам’янець-Подільське видавництво “Радянське Поділля”, яке у 1945 р. було реорганізовано в управління у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі. Ліквідовано згідно з розпорядженням голови
ОДА від 6 червня 2005 р. Основними завданнями управління були: забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничих сферах
на території області; координація діяльності державних і комунальних засобів
масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії з питань поширення
ними офіційної інформації про політичні, соціально-економічні та інші суспільні процеси і події в Україні та світі.
4. 65 справ
5. 1971–1991 рр.
6. 2003, 2010 рр.
7. Перспективні плани та звіти про роботу управління з охорони державної таємниці у пресі. Накази, постанови партійних і радянських органів з питань
цензури. Накази управління про дотримання режиму таємності та забезпечення збереження таємних документів. Інформації управління: про посилення
боротьби з розкраданням соціалістичної власності і різного роду зловживаннями; про ліквідацію недоліків у використанні робочого часу; про порушення, допущені редакціями міських і районних газет. Відомості про наявність
поліграфічного обладнання, розмножувальних апаратів в організаціях, підприємствах і установах Хмельницької області (1980–1981). Листування з партійними органами: про публікацію редакціями районних газет відомостей,
заборонених у відкритому друці (1984–1985); про заходи щодо збереження
державної таємниці.
8. Українською, російською мовами.
1176.      1. Р-6456
2. Військовий місцевий суд Хмельницького гарнізону
3. Створено у 1969 р. як військовий трибунал Хмельницького гарнізону. У
1993 р. реформовано у військовий суд Хмельницького гарнізону. У 2001 р.
перейменовано у військовий місцевий суд Хмельницького гарнізону. Ліквідовано згідно з Указом Президента України від 14 вересня 2010 р. № 900/2010.
Здійснював правосуддя відповідно до кримінально-процесуальних кодексів (з
1969 по 2010 р.), цивільно-процесуальних кодексів (з 1995 по 2005 р.), кодексу
адміністративного судочинства України (з 1996 по 2010 р.).
4. 51 справа
5. 1969–1991 рр.
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6. 2010 р.
7. Річні акти та доповіді про стан охорони державної таємниці. Доповіді про
роботу з офіцерським складом. Акти про знищення секретних документів і
кримінальних справ військового трибуналу.
8. Російською, українською мовами.
1177.      1. П-487
2. Хмельницький обласний комітет Комуністичної партії України, м. Хмельницький
3. Створено у жовтні 1937 р. як організаційний комітет КП(б)У у рамках утворення Кам’янець-Подільської області та її управлінської інфраструктури. У
жовтні 1952 р. перейменовано на Кам’янець-Подільський обласний комітет
Компартії України, з січня 1954 р. – на Хмельницький обласний комітет КПУ.
Припинив діяльність у 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. Здійснював загальне партійне керівництво усіма галузями народного господарства, освіти, культури, охорони здоров’я через свої
районні комітети та підпорядковані парткоми на підприємствах, в установах
та організаціях.
4. 31 справа
5. 1944–1962 рр.
6. 2003 р.
7. “Окрема папка”. Постанови бюро Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У:
про проведення призову в Радянську Армію громадян; про відбір комуністів і
комсомольців в органи міліції м. Києва; про поліпшення житлових і побутових
умов офіцерів Радянської Армії на території області. Постанови бюро Хмельницького обкому КП України: про заходи щодо зміцнення МППО в області;
про поліпшення партійно-політичної роботи в частинах Радянської Армії; про
заходи цивільної оборони; про затвердження мобілізаційного плану народного господарства області (1959, 1962). Постанови бюро райкомів КП(б)У, КПУ
про: ворожі прояви, спрямовані проти хлібозаготівлі; боротьбу з розкрадачами
колгоспного зерна в Теофіпольському районі; надзвичайні автодорожні події в
м. Шепетівці та інших містах і районах області (1951, 1952); боротьбу з проявами кримінальної злочинності (1947), з бандитизмом на території області
(1948, 1952); факти притуплення пильності з боку парторганізації с. Жердя
Чемеровецького району (1952). Доповіді комісії про перевірку заяв членів
КПРС, які надійшли в обком КП України. Інформації про виконання постанов
бюро Хмельницького обкому КП України: про бандитські прояви в с. Москалівка Білогірського району; про заходи з попередження нещасних випадків з
людьми на Шепетівському і Гречанському відділеннях залізниці; про перегляд
кримінальних справ на осіб, засуджених за кримінальні злочини.
8. Російською, українською мовами.
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1178.      1. Р-71
2. Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних депутатів, м. Канів Черкаської області
3. Створено у березні 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня
1923 р. як виконавчий комітет районної Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 3 грудня 1939 р. – виконком районної Ради депутатів
трудящих, з 1977 р. – виконком районної Ради народних депутатів. Обирався
на районному з’їзді Рад, у період між з’їздами був вищим органом державної
влади на території району. Здійснює керівництво господарським і культурнополітичним будівництвом.
4. 30 справ
5. 1967–1997 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи засідань та рішення малої колегії при представникові Президента
України. Протоколи, постанови, довідки комісій з надзвичайних ситуацій та
з питань релігійних культів. Доповідні записки, довідки, інформації з питань
основної діяльності райвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1179.      1. Р-79
2. Виконавчий комітет Смілянської районної Ради народних депутатів,
м. Сміла Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 4 справи
5. 1985–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи засідань та рішення звужених засідань райвиконкому. Доповідні
записки, інформації з різних питань діяльності Смілянського району, подані в
інстанції вищого рівня.
8. Російською, українською мовами.
1180.      1. Р-80
2. Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 7 справ
5. 1967–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Довідки, доповідні записки про
розвиток економічної інфраструктури в Черкаському районі, боротьбу зі злочинністю. Акти про виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
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1181.      1. Р-121
2. Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до постанови Тимчасового робітничо-селянського
уряду України від 8 лютого 1919 р. про формування міських Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 3 грудня 1939 р. – виконком міської Ради депутатів трудящих, з жовтня
1977 р. – виконком міської Ради народних депутатів. Здійснює функції управління та адміністративно-господарського керівництва у місті.
4. 35 справ
5. 1962–1993 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення, розпорядження звужених засідань райвиконкому. Протоколи засідань
та постанови обласної та міської протиепідемічних комісій. Проекти планів
економічного та соціального розвитку підприємств міста. Довідки, доповідні
записки, листування з питань діяльності райвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1182.      1. Р-539
2. Виконавчий комітет Чигиринської районної Ради народних депутатів,
м. Чигирин Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 35 справ
5. 1964–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Чигиринського райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи
та рішення звужених засідань райвиконкому. Доповідні записки, довідки, інформації з різних питань. Документи надзвичайної протиепідеміологічної
комісії.
8. Російською мовою.
1183.      1. Р-580
2. Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж виробничоенергетичного об’єднання “Київенерго”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено на базі Черкаської електростанції (поновила діяльність у 1944 р.); з
1954 р. – базисної електростанції. У жовтні 1960 р. електростанцію було ліквідовано та на її базі створено електромережеве підприємство “Черкаські електромережі”. У 1978 р. Черкаські електромережі реорганізовано в Черкаське
лівобережне підприємство електричних мереж, яке здійснювало передавання,
розподіл електричної енергії, забезпечення надійним та якісним електропостачанням споживачів. Згідно з Указом Президента України від 21 травня 1994
р. підприємство було ліквідоване. На базі об’єднання лівобережних і правобережних електромереж створено виробничий підрозділ під назвою “Черкаські
електромережі”.
4. 1 справа
5. 1971–1972 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по підприємству з основної діяльності.
8. Російською мовою.
1184.      1. Р-586
2. Черкаська трикотажна фабрика ім. 60-річчя Радянської України Українського промислового трикотажного об’єднання, м. Черкаси Черкаської
області
3. Створено у 1946 р. на базі Черкаської державної швейної фабрики як
трикотажно-рукавичну фабрику. У 1966 р. підприємство реорганізоване у трикотажну фабрику. Перебувала у підпорядкуванні Українського промислового

441

Реєстр розсекречених архівних фондів України
трикотажного об’єднання Міністерства легкої промисловості УРСР. З 1991 р. –
орендне підприємство, надалі ЗАТ “Трикотажна фабрика “Любава”.
4. 5 справ
5. 1963–1964, 1967, 1969, 1972 рр.
6. 2009 р.
7. Характеристика фабрики як промислового об’єкту. Відомості про чисельність
працівників.
8. Російською мовою.
1185.      1. Р-588
2. Черкаська швейна фабрика Київського виробничого об’єднання швейної
промисловості “Україна”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено на базі Черкаської ватяно-ковдрової фабрики (яка поновила діяльність у 1944 р.); з 1951 р. – швейно-ватяної фабрики. З 1956 р. мала назву
Черкаська швейна фабрика. Нині, після кількарічного економічного спаду і
низки реорганізацій – високотехнологічне ЗАТ “Вайсе”, один з лідерів української легкої промисловості. Спеціалізується на випуску чоловічого, жіночого
і дитячого верхнього одягу (пальто, плащів, курток, піджаків, брюк) та іншої
швейної продукції, значна частка якої експортується.
4. 10 справ
5. 1962, 1964–1965, 1969, 1973–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по підприємству з основної діяльності. Звіти про поставку продукції .
Акти про виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1186.      1. Р-624
2. Виконавчий комітет Золотоніської районної Ради народних депутатів,
м. Золотоноша Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 8 справ
5. 1951–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Золотоніського райкому КПУ, райвиконкому. Рішення, розпорядження райвиконкому. Інформації, доповідні записки. Листування з різними організаціями з питань релігійних культів.
8. Російською мовою.
1187.      1. Р-1063
2. Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський
інститут ім. О.М. Горького Державного агропромислового комітету СРСР,
м. Умань Черкаської області.
3. Є одним з найстаріших вищих навчальних закладів України. Заснований у
1844 р. у м. Одесі як Головне училище садівництва, завданням якого було
готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі
садівництва. У 1859 р. переведене в м. Умань. З 1868 р. діяв як Уманське
училище землеробства і садівництва. У 1921 р. перетворене на агротехнікум,
у 1929 р. – у сільськогосподарський інститут. Надалі не раз змінював свою
назву і статус (інститут, аграрна академія, аграрний університет). У 1936 р.
присвоєно ім’я О.М. Горького. Поновив діяльність у кінці 1945 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 жовтня 1959 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. З 2010 р. – Уманський національний університет
садівництва. Готує висококваліфіковані кадри для роботи в агропромисловому секторі.
4. 1 справа
5. 1971–1975 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази та розпорядження Міністерства сільського господарства СРСР.
8. Російською мовою.
1188.      1. Р-1216
2. Виконавчий комітет Драбівської районної Ради народних депутатів,
смт Драбів Драбівського району Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 12 справ
5. 1979–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро Драбівського райкому КПУ та райвиконкому. Рішення звуженого засідання виконкому.
8. Російською, українською мовами.
1189.      1. Р-1345
2. Виконавчий комітет Кам’янської районної Ради народних депутатів,
м. Кам’янка Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 2 справи
5. 1967–1974 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи засідань Камя’нської районної надзвичайної протиепідемічної комісії. Доповідні записки, довідки про виконання постанов, рішень та вказівок
партійних та радянських органів.
8. Російською мовою.
1190.      1. Р-1444
2. Уманський дослідний завод сільськогосподарського машинобудування
Всесоюзного промислового об’єднання “Союзферммаш” Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва СРСР, м. Умань
Черкаської області
3. Створено в 1944 р. як моторемонтний завод, згодом діяв як ремонтний завод. У 1961
р. реорганізований в машинобудівний завод, у 1970 р., після завершення будівництва виробничих корпусів – в дослідний завод сільськогосподарського машинобудування “Уманьферммаш”. Відповідно до наказу Міністерства машинобудування
для тваринництва і кормовиробництва СРСР від 4 листопада 1974 р. на базі заводу
створено виробниче об’єднання “Уманьсільмаш”, до якого ввійшли: завод “Уманьсільмаш” - головне підприємство та Уманський дослідний завод сільськогосподарського машинобудування. Нині ВАТ “Уманьсільмаш” спеціалізується на виробництві різноманітної сільськогосподарської техніки та запчастин до неї.
4. 11 справ
5. 1966–1974 рр.
6. 2008 р.
7. Накази Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР. Накази з основної діяльності. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
1191.      1. Р-1591
2. Виконавчий комітет Тальнівської районної Ради народних депутатів,
м. Тальне Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 2 справи
5. 1971–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки, інформації про виконання постанов, рішень та вказівок
партійних та радянських органів. Відомості про учасників Великої Вітчизняної війни, що проживають в Тальнівському районі.
8. Російською мовою.
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1192.      1. Р-2113
2. Виконавчий комітет Монастирищенської районної Ради народних депутатів, смт Монастирище Монастирищенського району Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 45 справ
5. 1967–1999 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Монастирищенського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому. Протоколи засідань протиепідемічної комісії.
Протоколи засідань і рішення малої колегії при представникові Президента
України.
8. Російською, українською мовами.
1193.      1. Р-2407
2. Черкаський філіал Київського обласного державного архіву Архівного
управління Міністерства внутрішніх справ УРСР по Київській області,
м. Черкаси Черкаської області
3. Відомості про точну дату створення установи в документах фонду відсутні.
У 1941 р. Черкаський державний історичний архів перетворено у філіал Київського облдержархіву з підпорядкуванням Народному комісаріату внутрішніх
справ УРСР. З березня 1946 р. архів перейшов у відання Управління МВС
УРСР по Київській області. У січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської
області філіал реорганізовано в обласний державний архів. Нині – Державний архів Черкаської області.
4. 43 справи
5. 1944–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Директиви та розпорядження Архівного управління МВС УРСР та Архівного
відділу УМВС по Київській області. Накази Уповноваженого Ради Міністрів
СРСР з охорони військових і державних таємниць. Плани та звіти про роботу
Черкаського філіалу. Акти обстеження діяльності архіву. Паспорти філіалу.
8. Російською мовою.
1194.      1. Р-2471
2. Архівний відділ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Розпочав діяльність з травня (червня) 1954 р. До 1960 р. відділ перебував у
системі Міністерства внутрішніх справ, був структурною частиною УМВС по
Черкаській області та підпорядковувався Архівному управлінню МВС УРСР.
З 1 січня 1961 р. виведений з системи МВС та став самостійною структурною частиною виконкому Черкаської обласної Ради депутатів трудящих (з
1977 р. – Ради народних депутатів). Одночасно перебував у підпорядкуванні
Архівного управління при Раді Міністрів УРСР, з 1974 р. – Головного архівного управлінню при Раді Міністрів УРСР. Архівний відділ ліквідовано у жовтні
1988 р. з передачею функцій Держархіву Черкаської області.
4. 47 справ
5. 1962–1988 рр.
6. 2006–2007 р.
7. Накази, вказівки, постанови Колегії Головархіву УРСР. Накази завідуючого архівним відділом з питань роботи першої частини. Протоколи засідань
експертно-перевірної комісії. Номенклатури справ. Акти про виділення документів для знищення. Журнали обліку журналів, картотек та завершених провадженням справ. Доповідні записки та довідки про стан роботи з таємними
документами.
8. Російською мовою.
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1195.      1. Р-2505
2. Рада народного господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області
3. Раду створено відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 травня 1960 р. Забезпечувала загальне керівництво об’єктами промисловісті та
будівництва на території економічного адміністративного району Черкаської і
Кіровоградської областей. Ліквідовано 20 лютого 1963 р. з передачею підвідомчих підприємств, організацій та установ у відання Київського раднаргоспу.
4. 11 справ
5. 1960–1963 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР, ЦК КПРС, ЦК КПУ,
обкомів Компартії України і виконкомів Черкаської та Кіровоградської областей. Журнал обліку розпоряджень та постанов Черкаського раднаргоспу. Плани експорту та імпорту машин, обладнання, запчастин, інших матеріалів.
8. Російською мовою.
1196.      1. Р-2552
2. Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 13 січня 1954 р. як Черкаське обласне управління сільського господарства у зв’язку із утворенням Черкаської області. У 1962 р. реорганізовано в
управління виробництва і заготівель сільськогосподарської продукції. У травні 1965 р. реорганізовано в управління сільського господарства Черкаського
облвиконкому. Здійснювало керівництво підвідомчими підприємствами, установами та організаціями, пов’язаними з переробкою сільськогосподарської
сировини, аграрним землевпорядкуванням, меліоративно-гідротехнічними
роботами на території Черкащини. Ліквідовано у грудні 1985 р. у зв’язку зі
створенням Черкаського обласного агропромислового комітету.
4. 7 справ
5. 1960–1986 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по управлінню з основної діяльності. Акти про виділення для знищення документів та справ.
8. Російською мовою.
1197.      1. Р-2567
2. Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. Здійснює
організацію і загальне керівництво установами народної освіти в області.
4. 3 справи
5. 1981–1982, 1986 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по відділу з основної діяльності. Рішення колегії. Листування з іншими
установами та організаціями.
8. Російською мовою.
1198.      1. Р-2569
2. Управління у справах друку, видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в грудні 1954 р. як обласне книжково-газетне видавництво, яке підпорядковувалось управлінню культури Черкаського облвиконкому. У 1964 р. реорганізовано в обласне управління з друку, у 1972 р. – в управління у справах
видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі. Здійснює загальне керівництво поліграфічними підприємствами, газетно-видавничою сферою, координує роботу
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книготорговельних організацій на теренах Черкащини.
4. 6 справ
5. 1965–1979 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Акти приймання–передавання справ, акти про
виділення для знищення документів і справ. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
1199.      1. Р-2570
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у лютому 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. Здійснює керівництво системою охорони здоров’я в області, організовує надання
лікувально-профілактичної та санаторно-курортної допомоги населенню.
4. 72 справи
5. 1967–1999 рр.
6. 2007, 2010 рр.
7. Накази та розпорядження по відділу з основної діяльності. Річні звіти радіологічного відділення облсанепідемстанції. Інформації: про медобслуговування
населення; про ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС; про організацію допомоги громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Переліки населених пунктів та карти територій з радіаційним забрудненням. Річні звіти
облсанепідемстанції.
8. Російською, українською мовами.
1200.      1. Р-2588
2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 7 січня 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. Підпорядковувався також Міністерству соціального забезпечення УРСР. Займається питаннями соціального забезпечення населення, здійснює загальне керівництво
діяльністю мережі міських та районних відділів соціального забезпечення.
4. 2 справи
5. 1977–1979, 1985 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови колегії. Накази з основної діяльності.
8. Російською мовою.
1201.      1. Р-2617
2. Черкаська обласна контора Української республіканської контори Держбанку СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в 1954 р. з утворенням Черкаської області з безпосереднім підпорядкуванням Українській республіканській конторі Держбанку СРСР. Здійснювала планування грошового обігу в області, контроль за операціями, пов’язаними
з банківськими кредитами, керувала районними відділеннями.
4. 20 справ
5. 1973, 1977–1997 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи засідань правління Держбанку СРСР. Накази Національного банку
України. Протоколи засідань постійнодіючої наради. Накази з основної діяльності.
8. Російською, українською мовами.
1202.      1. Р-2618
2. Черкаське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель
УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 29 січня 1954 р. під назвою Черкаська обласна контора “Заготзерно”.
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У серпні 1957 р. контору перейменовано в облуправління хлібопродуктів. З
квітня 1961 р. – облуправління заготівель, з березня 1962 р. – облуправління хлібопродуктів, з квітня 1965 р. – облуправління хлібопродуктів і комбікормової промисловості, з лютого 1969 р. – облуправління хлібопродуктів.
Підпорядковувалось Міністерству заготівель УРСР. Здійснювало приймання,
розміщення, обробку, зберігання та відпуск у встановленому порядку зерна
і продуктів його переробки, контролювало правильність обліку і зберігання
державних ресурсів зерна та продуктів його переробки.
4. 59 справ
5. 1954–1990 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження з основної діяльності. Статистичні звіти: про рух
хлібофуражної продукції; про наявність продовольства, сіна, фуражу; про
якість зерна; про стан зберігання та переробки зерна; про наявність хлібопродуктів, комбікормів.
8. Російською мовою.
1203.      1. Р-2621
2. Смілянський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості
та побутових приладів СРСР, м. Сміла Черкаської області
3. Підприємство має 160-річну історію. Як завод почав діяти з 1930 р. на базі
ремонтних майстерень, з підпорядкуванням Головному управлінню харчової
промисловості СРСР. З 1941 р. по 1943 р. перебував в евакуації у м. Пермі. З
1965 р. підпорядковувався Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР. У 1966 р. завод нагороджено
орденом Трудового Червоного Прапора. Нині – ВАТ “Смілянський машинобудівний завод”. Спеціалізується на виробництві обладнання для хлібопекарської, масложирової, консервної та виноробної галузей харчової промисловості.
4. 17 справ
5. 1972–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Накази з основної діяльності. Плани та звіти з випуску продукції
8. Російською мовою.
1204.      1. Р-2626
2. Черкаський ордена Трудового Червоного Прапора завод хімічного волокна ім. ХХІІ з’їзду КПРС Міністерства хімічної промисловості СРСР,
м. Черкаси Черкаської області
3. У 1956 р. розпочалось будівництво першої черги заводу. Першу продукцію
підприємство випустило у 1961 р. У цьому ж році заводу присвоєно ім’я ХХІІ
з’їзду КПРС. Останню чергу підприємства введено в дію у 1970 р. У лютому
1971 р. за високі виробничі показники завод нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора. У 1982 р. на базі заводу створено Черкаське виробниче
об'єднання “Хімволокно”. У 1990-х роках підприємство потерпало з-за економічної кризи, у 2008 р. ВАТ “Черкаське хімволокно” припинило свою діяльність (станом на 2010 р. продовжує працювати відокремлений підрозділ
– Черкаська ТЕЦ).
4. 5 справ
5. 1969–1990 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Всесоюзного промислового об’єднання хімічних волокон “Хімволокно”. Накази по заводу з основної діяльності. Доповідні записки та інформації
про роботу підприємства.
8. Російською мовою.
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1205.      1. Р-2633
2. Відділ юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1954 р. з утворенням Черкаської області як управління Міністерства юстиції УРСР при облвиконкомі. Здійснював організаційне керівництво
та контроль за діяльністю обласного і народних судів, адвокатури, юридичних
консультацій та нотаріальних контор, вивчав та узагальнював судову практику. Згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї УРСР вiд 14 вересня 1956 р. правонаступником управлiння став Черкаський обласний суд. Як самостiйний
структурний пiдроздiл Черкаської обласної Ради трудящих, вiддiл юстицiї
поновив свою діяльність на пiдставi Указу Президiї Верховної Ради УРСР
у сiчнi 1971 р. Згідно з рішенням сесії Черкаської обласної ради народних
депутатів від 14 жовтня 1988 р. № 7–20, був реорганізований в Управління
юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів. У
1992–1995 рр. Управління діяло як структурний підрозділ обласної державної
адміністрації та Черкаської обласної Ради народних депутатів. Указом Президента України від 2 лютого 1998 р. № 8/5 Управлінню юстиції надано статус
територіального органу центрального органу виконавчої влади з реорганізацією в Черкаське обласне управління юстиції Міністерства юстиції України.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25 січня 2007 р. № 21/5
“Про реформування органів юстиції”, Черкаське обласне управління юстиції
ліквідовано та утворено Головне управління юстиції у Черкаській області.
4. 38 справ
5. 1954–1979 рр.
6. 2007 р.
7. Статистичні звіти про діяльність народних судів на території області. Аналітичні матеріали та узагальнення судової практики. Довідки, доповідні записки. Листування з Міністерством юстиції УРСР з питань основної діяльності
8. Російською мовою.
1206.      1. Р-2634
2. Черкаський обласний суд Міністерства юстиції УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1954 р. з утворенням Черкаської області як касаційну інстанцію
у справах, які розглядались народними судами та першу судову інстанцію у
справах, віднесених до відання обласного суду. Підпорядковувався Верховному Суду УРСР. Здійснював організаційно-методичне керівництво роботою народних судів та нотаріальних контор на території Черкащини.
4. 93 справи
5. 1954–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови президії обласного суду. Узагальнення, аналітичні матеріали з судової практики. Статистичні звіти про діяльність обласного та народних судів.
Довідки, доповідні записки про боротьбу із злочинністю. Повідомлення про
приведення до виконання смертних вироків. Листування з Міністерством юстиції УРСР та Верховним Судом УРСР, Черкаським облвиконкомом, органами прокуратури з питань боротьби із злочинністю
8. Російською мовою.
1207.      1. Р-2635
2. Державний архів Черкаської області Черкаської обласної державної адміністрації, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у квітні 1919 р. як Черкаський повітовий архів. Надалі діяв як Центральний народний архів (травень 1919–1924), Черкаський округовий архів
(1924–1925), округове архівне управління (1925–1930), місцеве архівне управління (1930–1932), Черкаський державний історичний архів (1932–1941),
Черкаський філіал Київського облдержархіву (1941–1954). Із створенням у
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1954 р. Черкаської області філіал перетворено на державний архів області.
У 1958–1980 рр. – Черкаський обласний державний архів. З 1980 р. діє як
Державний архів Черкаської області. Є структурним підрозділом обласної
державної адміністрації.
4. 123 справи
5. 1966–2001 рр.
6. 2005–2007 рр.
7. Накази, інструкції, огляди ГАУ при Раді Міністрів СРСР, та АУ при Раді Міністрів УРСР. Накази директора архіву. Плани та звіти про роботу 1-ї частини
держархіву області. Акти перевірок стану таємного діловодства, прийманняпередавання справ, протоколи засідань та акти комісії з визначення ступеня
таємності документів. Протоколи звужених засідань – науково-методичної
ради та дирекції, експертно-перевірної комісії, комісії з визначення ступеня
таємності документів
8. Російською, українською мовами.
1208.      1. Р-2647
2. Черкаська обласна спілка споживчих і кооперативних товариств Української спілки споживчих товариств “Укоопспілка”, м. Черкаси Черкаської
області
3. Створено в січні 1954 р. з утворенням Черкаської області. Здійснює загальне
керівництво районними споживчими товариствами, торгівлею промисловими
і продовольчими товарами на селі, заготівлею та закупівлею сільськогосподарської продукції, кооперативними підприємствами ресторанного господарства,
цехами для виробництва харчової і кулінарної продукції тощо. У підпорядкуванні облспоживспілки – Черкаський кооперативний економіко-правовий
коледж, санаторій “Україна” у лісовій зоні м. Черкаси.
4. 6 справ
5. 1954–1976 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови правління облспоживспілки. Інформації і довідки про роботу.
8. Російською мовою.
1209.      1. Р-2653
2. Трест “Черкасижитлобуд” будівельно-монтажного комбінату “Черкаспромбуд”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 1 лютого 1954 р. як Черкаський обласний будівельний трест. У
1962 р. перейменовано на будівельний трест № 4, а згодом реорганізовано в
будівельний трест “Черкасижитлобуд”. Здійснює будівельно-монтажні роботи
на об’єктах житлово-цивільного, соціально-культурного, побутового, промислового та сільського господарства в містах і селах області, контролює діяльність підвідомчих будівельних управлінь та організацій.
4. 4 справи
5. 1970–1983 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по тресту з основної діяльності. Річні плани з будівництва.
8. Російською мовою.
1210.      1. Р-2654
2. Управління торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в 1954 р. як обласний торгівельний відділ. У червні 1955 р. відділ
реорганізовано в управління торгівлі облвиконкому. Здійснює загальне керівництво та контроль за планово-фінансовою і торговельно-господарською
діяльністю міських та районних відділів торгівлі і торговельних організацій
області.
4. 11 справ
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5. 1969–1983 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по управлінню торгівлі з основної діяльності. Листування з Міністерством торгівлі УРСР, Черкаським обкомом КПУ, облвиконкомом.
8. Російською мовою.
1211.      1. Р-2661
2. Управління комунального господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в січні 1954 р. як відділ комунального господарства облвиконкому. У
серпні 1976 р. перейменовано в управління комунального господарства. Здійснює загальне керівництво експлуатаційною діяльністю комунальних підприємств і господарств, контролює їх роботу.
4. 20 справ
5. 1959–1975 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по управлінню з основної діяльності. Звіти, доповіді, відомості про
стан цивільної оборони на підпорядкованих об’єктах, забезпечення джерелами води, очисними спорудами, лабораторіями. Акти про виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1212.      1. Р-2663
2. Черкаське обласне виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 12 липня 1954 р. як облуправління автомобільного транспорту і шосейних доріг. У березні 1963 р. перейменовано в облуправління будівництва і
експлуатації шосейних доріг. З 1969 р. – управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг облвиконкому, з 1976 р. – обласне виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг. Здійснює будівництво,
експлуатацію, ремонт доріг та мостів на території області.
4. 4 справи
5. 1966–1976 рр.
6. 2008 р.
7. Довідки, інформації, доповідні записки, листування з питань основної діяльності. Акти про виділення для знищення документів і справ. Номенклатура
справ.
8. Російською мовою.
1213.      1. Р-2668
2. Черкаська обласна контора Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у квітні 1959 р. на базі обласних контор комунального та промислового банків Міністерства фінансів СРСР як структурна одиниця Будбанку
СРСР. Здійснювала фінансування і довгострокове кредитування капітальних
вкладень державного сектору народного господарства (промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, крім сільського господарства).
4. 100 справ
5. 1969–1999 рр.
6. 2006 р.
7. Накази по Черкаській обласній конторі Будбанку СРСР з основної діяльності.
Звіти про впровадження прогресивних форм розрахунків та результати перевірки актів та рахунків за виконані будівельно-монтажні роботи; про економічну роботу по спецбудівництвам. Акти та доповідні записки про ревізії,
проведені в установі. Листування з Укрпромінвестбанком, підвідомчими установами та організаціями з питань основної діяльності.
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8. Російською, українською мовами.
1214.      1. Р-2671
2. Відділ праці виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 1 січня 1955 р. як відділ організаційного набору працівників і переселення на базі відділу переселення обласного управління сільського господарства. У 1967 р. реорганізований у відділ з використання трудових ресурсів
облвиконкому; у 1977 р. перейменований у відділ праці виконкому Черкаської
обласної Ради народних депутатів. Здійснює у межах області заходи з раціонального використання трудових ресурсів.
4. 2 справи
5. 1972, 1976 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження Черкаського обкому Компартії України та
облвиконкому. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1215.      1. Р-2674
2. Управління професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1954 р. як обласне управління трудових резервів. У 1959 р. реорганізовано в обласне управління професійно-технічної освіти. Здійснює
керівництво сільськими, міськими, технічними та професійно-технічними
училищами.
4. 2 справи
5. 1978–1979 рр.
6. 2006 р.
7. Рішення Черкаського облвиконкому. Накази Голови Державного комітету
УРСР з профтехосвіти. Листування про підготовку кадрів, боротьбу із злочинністю. Накази начальника управління.
8. Російською мовою.
1216.      1. Р-2688
2. Виконавчий комітет Смілянської міської Ради народних депутатів,
м. Сміла Черкаської області
3. Див. Р-121
4. 4 справи
5. 1963–1974, 1977–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Акти про виділення для знищення документів і справ. Номенклатура справ
8. Російською, українською мовами.
1217.      1. Р-2703
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 1954 р. з утворенням Черкаської області. У 1963 р. реорганізовано в
обласні сільський і промисловий фінвідділи. З січня 1965 р. ці відділи знову
об’єднано в один фінвідділ. Входив до системи Міністерства фінансів УРСР.
Формує бюджет області, забезпечує його виконання, контролює роботу райміськфінвідділів.
4. 68 справ
5. 1962–1986 рр.
6. 2007 р.
7. Накази Мінфіну СРСР, Мінфіну УРСР. Рішення та вказівки Черкаського облвиконкому та обкому КПУ. Накази по відділу з основної діяльності. Звіти:
про виконання закритої частини бюджету; про витрати на фінансування
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спецзаходів. Акти ревізій. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
1218.      1. Р-2723
2. Черкаське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства Державного комітету УРСР з виробничотехнічного забезпечення сільського господарства, м. Черкаси Черкаської
області
3. Створено у квітні 1961 р. як Черкаське обласне об’єднання “Сільгосптехніка”.
З 1978 р. діяло як обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства. Забезпечувало колгоспи та радгоспи Черкащини всіма видами техніки, мінеральними добривами, здійснювало ремонт
сільгосптехніки, постчання запчастинами. Ліквідовано з 1 січня 1986 р.
4. 35 справ
5. 1962–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Інформації про виконання постанов бюро Черкаського обкому КПУ. Акти про виділення для знищення документів і справ.
Номенклатури секретних справ.
8. Російською мовою.
1219.      1. Р-2841
2. Прокуратура Черкаської області Прокуратури УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створена у 1954 р. одночасно зі створенням Черкаської області. Нині підпорядковується Генеральній прокуратурі України. Здійснює прокурорський нагляд за дотриманням законності установами, організаціями, підприємствами,
громадянами, проводить профілактичні заходи щодо попередження правопорушень та злочинів.
4. 433 справи
5. 1969–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Накази з основної діяльності. Протоколи та постанови міжвідомчих, координаційних, обласних нарад, засідань колегії прокуратури. Довідки, узагальнення,
аналітичні матеріали, доповіді з питань протидії проявам злочинності та про
діяльність прокуратури області. Наглядові справи за скаргами осіб, засуджених за вчинення державних злочинів. Статистичні звіти: про слідчу роботу;
з питань нагляду за слідством в органах держбезпеки; про стан злочинності;
про розгляд заяв. Протести по архівних кримінальних справах 1930–1950-х
років про реабілітацію. Листування з Прокуратурою УРСР, Черкаським облвиконкомом, райміськпрокурорами з питань діяльності.
8. Російською мовою.
1220.      1. Р-2918
2. Черкаське обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства
зв’язку УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в лютому 1954 р. як Черкаське обласне управління зв’язку. У 1966 р.
на базі облуправління зв’язку та дирекції радіотрансляційної мережі створено
обласне виробничо-технічне управління зв’язку. Здійснювало загальне керівництво і контроль за планово-виробничою та фінансово-господарською діяльністю підприємств зв’язку на території області.
4. 3 справи
5. 1966–1974 рр.
6. 2008 р.
7. Накази союзного і республіканського міністерств зв’язку. Накази по управлінню з основної діяльності
8. Російською мовою.
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1221.      1. Р-3029
2. Виконавчий комітет Лисянської районної Ради народних депутатів,
смт Лисянка Лисянського району Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 6 справ
5. 1965–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Лисянського райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи засідань,
постанови надзвичайних комісій. Доповідні записки, довідки, інформації з
питань основної діяльності.
8. Російською мовою.
1222.      1. Р-3059
2. Черкаське обласне управління статистики Державного комітету УРСР по
статистиці, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 16 січня 1954 р. відповідно до наказу Центрального статистичного управління УРСР. У 1964 р. при облстатуправлінні з метою прискореного
опрацювання інформації створено машинолічильну станцію. Нині має назву
Головне управління статистики в Черкаській області. Займається збиранням,
опрацюванням і узагальненням статистичних відомостей про розвиток народного господарства області, динаміку цін на товари, тарифів на послуги тощо.
4. 98 справ
5. 1960–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Накази та розпорядження ЦСУ УРСР та облстатуправління. Статистичні звіти:
з промислового виробництва, з капітального будівництва; з виробничого травматизму; про наявність, технічний стан автотранспорту; з праці та заробітної
плати; з матеріального забезпечення. Баланси трудових ресурсів.
8. Російською мовою.
1223.      1. Р-3070
2. Виконавчий комітет Уманської міської Ради народних депутатів, м. Умань
Черкаської області
3. Див. Р-121
4. 12 справ
5. 1970–1983 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Черкаського обкому КПУ. Рішення, розпорядження Черкаського
облвиконкому, Уманського міськвиконкому. Протоколи засідань Уманського
міськвиконкому, рішення надзвичайної протиепідеміологічної комісії. Інформації про роботу комісії з контролю за дотриманням законодавства у справах
релігійних культів.
8. Російською мовою.
1224.      1. Р-3075
2. Виконавчий комітет Уманської районної Ради народних депутатів,
м. Умань Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 13 справ
5. 1974–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови Черкаського обкому КПУ. Рішення, розпорядження Черкаського
облвиконкому. Протоколи та рішення звужених засідань Уманського райвиконкому. Звіти, доповідні записки, довідки у справах релігійних культів, про
боротьбу із злочинністю та ін.
8. Російською мовою.
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1225.      1. Р-3110
2. Уманський завод “Мегомметр” Всесоюзного промислового об’єднання
“Союзелектроприлад” Міністерства приладобудування засобів автоматизації і систем управління СРСР, м. Умань Черкаської області
3. Засновано 5 березня 1957 р. згідно з наказом міністра електротехнічної промисловості СРСР № 99 як приладобудівний завод державного значення. Попередньо було прийнято постанову Уманської міськради від 18 вересня 1956 р.,
затверджену рішенням виконкому Черкаської облради від 30 листопада
1956 р. Підприємство введено в експлуатацію у квітні 1958 р. Протягом 15
років відбувалося розширення заводу, добудова нових корпусів. Спеціалізується на випуску вимірювальних приладів для вимірювання великих і малих
опорів (омметри, мегомметри, мікромметри), лабораторних трансформаторів
струму і напруги та ін. Нині – ПАТ “Уманський завод “Мегомметр”. Є одним
з лідерів ринку електровимірювальних приладів, в останні роки асортимент
продукції значно змінено і розширено.
4. 101 справа
5. 1971–2003 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР. Накази та розпорядження з основної діяльності. Річні плани та
звіти з основних напрямків діяльності підприємства.
8. Російською, українською мовами.
1226.      1. Р-3111
2. Відкрите акціонерне товариство “Уманський оптико-механічний завод”
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та
конверсії України, м. Умань Черкаської області
3. Підприємство спершу діяло у м. Києві. У квітні 1960 р. завод було переведено
до м. Умань, де діяв як Уманський оптико-механічний завод. Як юридична
особа припинив діяльність з грудня 1985 р. у зв’язку зі включенням підприємства до складу Уманського виробничого об’єднання “Мегомметр”. Згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та
конверсії України від 15 вересня 1994 р. на базі структурного підрозділу Уманського заводу “Мегомметр” знову створено Уманський оптико-механічний завод, який у жовтні 1995 р. реорганізовано у відкрите акціонерне товариство.
Нині задіяно лише частину виробничих потужностей. ВАТ випускає машини
для знищення секретної документації, апарати для ламінування документів,
регулятори температури.
4. 6 справ
5. 1973, 1980–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. План основних показників виробничої діяльності. Контрольні цифри розвитку підприємства.
8. Російською мовою.
1227.      1. Р-3445
2. Виконавчий комітет Городищенської районної Ради народних депутатів,
м. Городище Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 15 справ
5. 1978–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Городищенського райвиконкому. Доповідні записки, інформації про виконання постанов, рішень і вказівок партійних та радянських органів.
8. Російською мовою.
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1228.      1. Р-3489
2. Виконавчий комітет Звенигородської районної Ради народних депутатів,
м. Звенигородка Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 16 справ
5. 1976–1993 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови бюро Звенигородського райкому КПУ та райвиконкому. Рішення
Малої колегії при представникові Президента України. Інформації з питань
основної діяльності райвиконкому. Рішення звужених засідань райвиконкому.
8. Російською, українською мовами.
1229.      1. Р-3528
2. Планова комісія виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 19 січня 1954 р. як постійно діючий планово-економічний орган
Черкаського облвиконкому (облплан). Завдання комісії: розробка проектів
планів розвитку народного господарства області і, після затвердження облвиконкомом, контролювання їх виконання; здійснення контролю за діяльністю
районних та міських планових комісій.
4. 11 справ
5. 1954–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази, розпорядження організацій вищого рівня. Накази з основної діяльності. Баланси, розрахунки трудових ресурсів. Звіти та інформації.
8. Російською мовою.
1230.      1. Р-3562
2. Виконавчий комітет Катеринопільської районної Ради народних депутатів, смт Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 14 справ
5. 1971–1990 рр.
6. 2008 р.
7. Рішення звужених засідань Катеринопільського райвиконкому. Інформації про
виконання постанов і рішень райвиконкому та обкому КПУ.
8. Російською мовою.
1231.      1. Р-3648
2. Відкрите акціонерне товариство “Черкасиавтотранс”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у березні 1954 р. як обласний автомобільний трест. У 1956 р. реорганізовано в виробниче управління автотранспорту; у 1973 р. розділилося на
обласне виробниче управління вантажного автотранспорту та обласне виробниче управління пасажирського автотранспорту; у 1986 р. на їх базі створено
обласне управління автотранспорту. У 1988 р. створено державне виробниче
об’єднання автотранспорту, з вересня того ж року – територіально-виробниче
об’єднання автотранспорту з підпорядкуванням Міністерству транспорту
УРСР. У червні 1994 р. реорганізоване в державне підприємство “Черкасиавтотранс”. У січні 1997 р. було засновано ВАТ “Черкасиавтотранс”. Здійснює
перевезення пасажирів та вантажів.
4. 9 справ
5. 1967–1972 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Акти про виділення для знищення документів і
справ.
8. Російською мовою.
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1232.      1. Р-3709
2. Виконавчий комітет Канівської міської Ради народних депутатів, м. Канів Черкаської області
3. Див. Р-121
4. 23 справи
5. 1978–1993, 1995 рр.
6. 2009 р.
7. Спільні постанови міськкому КПУ та райвиконкому. Протоколи та рішення
звужених засідань райвиконкому. Плани економічного та соціального розвитку; капітального будівництва. Листування з облвиконкомом з питань планування
8. Російською, українською мовами.
1233.      1. Р-3749
2. Прокуратура міста Черкаси Прокуратури Черкаської області, м. Черкаси
Черкаської області
3. Після звільнення міста від нацистських окупантів міська прокуратура поновила свою діяльність у грудні 1943 р. Основними функціями прокуратури є: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян або держави у суді у випадках, визначних законом; нагляд за додержанням
чинного законодавства всіма суб’єктами права та території міста та ін.
4. 22 справи
5. 1952–1962 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови, накази, доповіді, аналітичні матеріали, огляди, узагальнення прокурора Черкаської області. Протоколи міжвідомчих нарад прокурора Черкаської області та прокурора м. Черкаси. Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1234.      1. Р-3763
2. Черкаський завод хімічних реактивів ім. ХХV з’їзду КПРС Міністерства
хімічної промисловості України, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у квітні 1953 р. на базі заводу природного каучуку (діяв з 1949 р.).
Завод мав стратегічне значення як один з елементів військово-промислового
комплексу СРСР. У 1971 р. присвоєно ім’я ХХV з’їзду КПРС. Нині має назву
Черкаський державний завод хімічних реактивів (“Хімреактив”). Здійснює
виробництво хімічних реактивів та товарів побутової хімії, однак виробничі
потужності внаслідок економічної кризи значно скорочено.
4. 138 справ
5. 1948–1949, 1951–1953, 1956–2000 рр.
6. 2006, 2009 рр.
7. Рішення з висновком Управління капітального будівництва Міністерства гумової промисловості СРСР та протокол “Головрослкаучуку” Міністерства хімічної промисловості СРСР з проектуванню споруди заводу природного каучуку
в м. Черкасах. Постанови та рішення Ради народного господарства Київського та Черкаського адмінрайонів. Накази та розпорядження директора заводу.
Плани та звіти з виробництва та постачання продукції. Листування з Міністерством промислової політики України, підприємствами та організаціями з
питань діяльності заводу.
8. Російською, українською мовами.
1235.      1. Р-3872
2. Виконавчий комітет Христинівської районної Ради народних депутатів,
м. Христинівка Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 34 справи
5. 1965–1992 рр.
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6. 2009 р.
7. Постанови бюро Христинівського райкому КПУ і райвиконкому. Рішення
звужених засідань райвиконкому. Постанови надзвичайних протиепідемічної
комісії. Документи про стан і контроль за діяльністю релігійних культів; з питань охорони здоров’я в районі.
8. Російською мовою.
1236.      1. Р-4042
2. Кам’янський машинобудівний завод ім. 50-річчя Радянської України Всесоюзного промислового об’єднання по виробництву обладнання для легкої промисловості і промисловості хімічних волокон Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів
СРСР, м. Кам’янка Черкаської області
3. В 1946 р. механічний завод у Кам’янці, який існував раніше, реорганізовано
в машинобудівний завод Міністерства машинобудування і приладобудування
СРСР. У 1966 р. підприємству присвоєно ім’я 50-річчя Радянської України. З
1968 по 1991 р. перебував у віданні Міністерства машинобудування для легкої, харчової промисловості та побутових приладів СРСР. Здійснював випуск
обладнання для текстильної промисловості. Нині ВАТ “Камянський машинобудівний завод” займається виробництвом промислового обладнання (насоси,
хімічне обладнання, гідравлічні крани, візки-штабелери та ін.).
4. 44 справи
5. 1958–1982 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по заводу з основної діяльності. Листування з питань імпорту та експорту, закордонних відряджень.
8. Російською мовою.
1237.      1. Р-4313
2. Виконавчий комітет Черкаської обласної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області
3. Створений з утворенням Черкаської області відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1954 р. З січня 1963 р. по грудень 1964 р. у
області діяло два виконкоми обласних Рад депутатів трудящих: промисловий і сільський. У 1965 р. був обраний єдиний виконком Черкаської обласної
Ради депутатів трудящих; у жовтні 1977 р. він перейменований у виконком
обласної Ради народних депутатів. Здійснює загальне керівництво державним
господарським і соціально-культурним секторами на території області, їх розвитком, забезпечує дотримання чинних законів, охорону державного порядку
і прав громадян.
4. 143 справи
5. 1954–1985 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови, розпорядження, вказівки ЦК КПУ, Ради Міністрів СРСР, Ради
Міністрів УРСР, Черкаського обкому КПУ та виконавчого комітету обласної
Ради депутатів трудящих. Протоколи засідань та листування обласної протиепідемічної комісії. Звіти та листування уповноваженого Ради у справах релігій по Черкаській області про релігійну ситуацію в області. Листування з ЦК
КПУ та Черкаським обкомом КПУ про розвиток народного господарства та
з соціальних питань.
8. Російською мовою.
1238.      1. Р-4582
2. Штаб цивільної оборони Черкаської області і міста Черкаси, м. Черкаси
Черкаської області
3. –
4. 52 справи
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5. 1958–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальників цивільної оборони і штабу цивільної оборони Черкаської
області та м. Черкаси. Характеристики міст і районів області щодо цивільної
оборони. Доповіді, донесення з питань основної діяльності. Акти про виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1239.      1. Р-4711
2. Виконавчий комітет Маньківської районної Ради народних депутатів,
смт Маньківка Маньківського району Черкаської області
3. Див. Р-71
4. 13 справ
5. 1975–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови бюро Маньківського райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи та
рішення звужених засідань райвиконкому, надзвичайних комісій. Інформаційні документи, доповідні записки, довідки з основних питань діяльності
8. Російською, українською мовами.
1240.      1. Р-4958
2. Прокуратура Черкаського району Прокуратури Черкаської області,
м. Черкаси Черкаської області
3. Відновила діяльність у 1944 р. після звільнення регіону від нацистських окупантів. Здійснює нагляд за дотриманням законності, захистом інтересів громадян, веде боротьбу з правопорушеннями на території Черкаського району.
4. 7 справ
5. 1950–1954 рр.
6. 2007 р.
7. Протоколи міжвідомчих нарад прокурора Черкаського району. Аналітичні
матеріали, тематичні огляди, акти, зведення, спецдонесення прокурорів Черкаського району та Черкаської області. Акти, доповідні записки про діяльність прокурора району. Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
1241.      1. Р-5438
2. Виконавчий комітет Соснівської районної Ради народних депутатів міста
Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 22 грудня
1973 р. Див. Р-71.
4. 9 справ
5. 1975–1987 рр.
6. 2009 р.
7. Спільні постанови бюро райкому КПУ, міськкому КПУ та міськ- і райвиконкомів. Рішення та розпорядження звужених засідань Соснівського райвиконкому. Довідки, зведення, доповідні записки про виконання постанов та рішень
партійних та радянських органів.
8. Російською мовою.
1242.      1. Р-5521
2. Виконавчий комітет Придніпровської районної Ради народних депутатів
міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 22 грудня
1973 р. Див. Р-71
4. 10 справ
5. 1976–1994, 2000 рр.
6. 2009 р.
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7. Рішення, розпорядження голови райвиконкому. Довідки, зведення, доповідні
записки про прийняття і виконання постанов, рішень та вказівок радянських
органів.
8. Російською, українською мовами.
1243.      1. Р-4068
2. Монастирищенський машинобудівний завод ім. 60-річчя Жовтня Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, смт Монастирище Монастирищенського району Черкаської області
3. Підприємство створено 11 листопада 1898 р. У 1954 р. перетворено на
ремонтно-механічний завод, з 1957 р. спеціалізується на виробництві парових і водогрійних котлів, транспортабельних котельних установок і водопідготовчого обладнання, які широко використовується в сільському господарстві,
організаціях “Теплокомуненерго”, в харчовій промисловості, на залізничному
транспорті, в будівельній промисловості, на заводах залізобетонних виробів
та цегельних заводах, на шахтах, при нафто- і газовидобуванні. У 1961 р. підприємство реорганізовано в машинобудівний завод. У 1977 р. заводу присвоєно ім’я 60-річчя Жовтня, у 1981 р. за високі виробничі показники підприємство нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Нині діє як ВАТ
“Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний
завод”, входить до складу промислової групи “Генерація”, яка об’єднує низку
могутніх підприємств у СНД.
4. 46 справ
5. 1967–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, Міністерства
важкого машинобудування СРСР. Накази по заводу з основної діяльності.
Листування з питань основної діяльності підприємства.
8. Російською, українською мовами.
1244.      1. Р-4191
2. Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР у Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області
3. Посаду запроваджено у 1965 р. при Раді Міністрів СРСР у Черкаській області,
з листопада 1974 р. – при Раді Міністрів УРСР у Черкаській області. Основною функцією апарату Уповноваженого Ради у справах релігій був нагляд за
дотриманням законів, указів, постанов та рішень органів влади з питань, що
стосуються релігійних культів.
4. 28 справ
5. 1970–1984 рр.
6. 2004 р.
7. Довідки, доповіді, звіти про релігійний стан в області. Листування з місцевими
органами влади про діяльність релігійних осередків.
8. Російською мовою.
1245.      1. Р-4194
2. Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва Українського
республіканського міжколгоспного об’єднання з будівництва, м. Черкаси
Черкаської області
3. Створено у травні 1962 р. Здійснювало в селах Черкащини загальне керівництво будівельно-монтажними роботами на об’єктах господарського, культурного, побутового, соціального призначення, контролювало діяльність районних міжколгоспбудів. Ліквідовано у 1985 р.
4. 4 справи
5. 1967, 1976–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови правління обласного “Міжколгоспбуду”. Накази та розпорядження
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по організації з основної діяльності. Акти про приймання-передавання та
виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1246.      1. Р-4195
2. Будівельно-монтажний трест “Черкасхімбуд” комбінату “Черкасипромбуд”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1956 р. як державний спеціалізований будівельно-монтажний трест.
У 1957 р. реорганізовано в спеціалізований будівельно-монтажний трест № 2,
в 1960 р. – в трест “Черкасихімбуд”. Перебував у віданні комбінату “Черкасипромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР. Ліквідовано з 1
жовтня 1988 р.
4. 7 справ
5. 1968–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по тресту з основної діяльності. Річні плани роботи. Акти про вилучення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1247.      1. Р-4341
2. Черкаське науково-виробниче об’єднання “Комплекс” Міністерства загального машинобудування СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1961 р. як проектно-конструкторський технологічний інститут
(ПКТІ). У жовтні 1983 р. створено науково-виробниче об’єднання “Комплекс”
у складі ПКТІ – головної структурної одиниці та дослідного заводу – структурної одиниці з підпорядкуванням Міністерству загального машинобудування СРСР. Здійснює проектно-конструкторські та технологічні роботи у сфері
машинобудування, вугільної і деревообробної галузей промисловості.
4. 12 справ
5. 1972–1989 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Висновки ПКТІмашу м. Москви щодо виконання
науково-дослідних робіт з цивільної оборони. Річні плани науково-дослідних
робіт.
8. Російською мовою.
1248.      1. Р-4342
2. Черкаський обласний комітет товариства сприяння обороні України,
м. Черкаси Черкаської області
3. Створено 15 січня 1954 р. з утворенням Черкаської області як обласний комітет ДТСААФ з підпорядкуванням Республіканському комітету ДТСААФ
УРСР, з 1971 р. – Всесоюзному ордена Червоного Прапора, з 1977 р. – і ордена Леніна ДТСААФ СРСР, з вересня 1991 р. – Товариству сприяння обороні
України. Займається оборонно-масовою роботою та військово-патріотичним
вихованням населення, підготовкою допризовників.
4. 57 справ
5. 1969–1993 рр.
6. 2006 р.
7. Постанови президії ЦК ДТСААФ СРСР та УРСР, Черкаського обкому ДТСААФ. Накази голови обкому ДТСААФ. Річні плани підготовки спеціалістів та
звіти про підготовку військово-технічних спеціалістів, про стан підвідомчої
навчально-матеріальної бази.
8. Російською мовою.
1249.      1. Р-4343
2. Об’єднання “Черкасисільбуд” Міністерства сільського будівництва УРСР,
м. Черкаси Черкаської області
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3. Створено у 1961 р. як будівельний трест № 3. До 1965 р. базувався у м. Ватутіне Черкаської області. У 1962 р. перейменовано в трест “Ватутінпромжитлобуд”, з 1964 р. – в трест “Ватутінсільгоспбуд”. З січня 1966 р. діє в м. Черкаси
та реорганізовано в трест “Черкасисільбуд”. З грудня 1977 р. реорганізовано в
об’єднання “Черкасисільбуд”. Ліквідовано з січня 1986 р.
4. 3 справи
5. 1973–1986 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по об’єднанню з основної діяльності. Документи про будівництво
спецоб’єктів. Акти про виділення для знищення документів і справ.
8. Російською мовою.
1250.      1. Р-4476
2. Орендне промислово-торговельне підприємство “Черкаський деревообробний комбінат” Міністерства промисловості України, м. Черкаси
Черкаської області
3. Створено у 1964 р. як виробниче об’єднання підприємств меблевої промисловості “Дніпро”. У 1970 р. перейменовано в обласне меблеве виробниче
об’єднання, у листопаді 1975 р. – в виробниче меблеве об’єднання “Черкасимеблі”, у серпні 1992 р. – в державний деревообробний комбінат (ДОК), у
жовтні 1992 р. – в орендне промислово-торговельне підприємство. Ліквідовано у грудні 1993 р. На його базі нині дія компанія “Черкаський ДОК”, яке
спеціалізується на виробництві корпусних меблів, столярних виробів, шпону
лущеного, шпону струганого, фанери клеєної, деревинностружкових плит
(ДСП), продукції деревообробки.
4. 16 справ
5. 1963–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази з основної діяльності. Акти перевірок таємного діловодства; виділення для знищення документів і справ. Інвентарна книга обліку справ.
8. Російською мовою.
1251.      1. Р-4481
2. Черкаський завод “Фотоприлад” Міністерства оборонної промисловості
СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до постанови Черкаського раднаргоспу від 29 листопада 1961 р. на базі Черкаського заводу металовиробів (раніше – артіль “Перемога”) як спеціалізований приладобудівний завод “Фотоприлад”. На початку
1970-х років “Фотоприлад”. став головним підприємством в ССР з розробки
і виробництва приладів хіміко-фотографічної обробки, сушки і дешифровки аерофотоматеріалів, у тому числі космічного призначення. З 1972 р. займався розробкою і виготовленням виробів точної механіки, оптико-механіки
і оптико-електроніки спеціального призначення, з 1990-х років – і серійним
виробництвом медичної техніки, у т. ч. офтальмологічних приладів. У 1994 р.
на базі заводу “Фотоприлад” і Центрального конструкторського бюро “Сокіл” був створений науково-виробничий комплекс “Фотоприлад”, до якого у
1995 р. приєднано СКБ “Стріла”.
4. 472 справи
5. 1962, 1964–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази Міністерства оборонної промисловості СРСР. Постанови та розпорядження Київського та Черкаського раднаргоспу, управління приладобудування. Накази та розпорядження директора заводу з основної діяльності.
Виробничо-технічні паспорти. Техпромфінплани. Баланси виробничих потужностей. Річні плани та звіти. Документи з питань нагородження працівників.
Штатні розписи. Переліки науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт. Науково-технічна документація (технічні умови, пояснювальні записки,
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технічні описи, інструкції, паспорти) на вироби. Листування з питань
основної діяльності підприємства. Документи профспілкового комітету заводу.
8. Російською мовою.
1252.      1. Р-4502
2. Черкаське обласне управління з охорони державних таємниць у пресі та
інших засобах масової інформації Державного комітету України з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації,
м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в 1954 р. з утворенням Черкаської області як управління з охорони
державних таємниць у пресі при облвиконкомі. У листопаді 1992 р. перейменовано в обласне управління з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації. Ліквідовано відповідно до Указу Президента
України від 18 листопада 1994 р.
4. 105 справ
5. 1955–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, постанови, рішення колегій Головліту СРСР та Головліту УРСР. Накази начальника управління. Протоколи виробничих нарад. Плани та звіти
про роботу. Акти: перевірки стану таємного діловодства; про виділення документів для знищення.
8. Російською мовою.
1253.      1. Р-4577
2. Черкаський завод телеграфної апаратури Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Будівництво заводу розпочато у 1965 р. Першу продукцію завод випустив у
1967 р. В останні роки підприємство, що нині має статус ВАТ, перебуває у
кризовому стані.
4. 339 справ
5. 1962–1965, 1967–1992 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та розпорядження різних міністерств з питань діяльності заводу. Накази з основної діяльності. Техпромфінплани. Техніко-економічні показники.
Річні плани та звіти. Програми технологічного та соціального розвитку. Документи СКБ “Акорд”.
8. Російською мовою.
1254.      1. Р-4700
2. Будівельно-монтажний трест “Уманьпромжитлобуд” Міністерства будівництва УРСР, м. Умань Черкаської області
3. Трест створено відповідно до наказу Міністерства промислового будівництва
УРСР від 20 січня 1967 р. Підпорядкований комбінату “Черкасипромбуд”. Нині як
ВАТ “Трест “Уманьпромжитлобуд” здійснює будівництво та реконструкцію промислових, житлово-цивільних, культурно-побутових та комунальних об’єктів.
4. 4 справи
5. 1968–1977 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по тресту з основної діяльності. Плани та звіти про будівництво.
8. Російською мовою.
1255.      1. Р-4877
2. Черкаський шовковий комбінат ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Республіканського виробничого об’єднання шовкової
промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області
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3. Будівництво комбінату розпочато у 1965 р. Введений в експлуатацію у вересні
1967 р., першу продукцію випущено у грудні 1967 р. У 1977 р. комбінату присвоєно ім’я 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Підпорядковувався Українському республіканському виробничому об’єднанню шовкової промисловості УРСР. Нині ЗАТ “Черкаський шовковий комбінат” є найсучаснішим потужним виробництвом, що складається з крутильно-ткацького
(9 цехів) та фарбувально-оздоблювального (5 цехів) підрозділів, де здійснено
ґрунтовне технічне переоснащення. Комбінат випускає різноманітний асортимент тканин (38% загального обсягу випуску шовкових тканин в Україні).
4. 4 справи
5. 1966–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по комбінату з основної діяльності. Звіти про перебування на підприємстві іноземних громадян. Акти про виділення для знищення документів і
справ. Номенклатури справ.
8. Російською мовою.
1256.      1. Р-4879
2. Відкрите акціонерне товариство “Азот” Міністерства промисловості
України, м. Черкаси Черкаської області
3. У серпні 1962 р. постановою Ради Мiнiстрiв УРСР № 923 затверджено проектне завдання на будiвництво заводу азотних добрив Черкаського раднаргоспу у м. Черкасах. У вересні 1962 р. розпочато будівництво заводу. У травні
1963 року прийнято постанову Ради Мiнiстрiв УРСР № 559 “Про об’єднання
заводу азотних добрив iз заводом iонообмiнних смол, що будується” під новою назвою пiдприємства – Черкаський хiмiчний комбiнат. Першу продукцію
(аміак) випущено 14 березня 1965 р. У квітні 1975 р. комбінат перетворено
на Черкаське виробниче об’єднання “Азот”. У 1976 р. підприємство було нагороджено орденом “Знак Пошани”, у червні 1979 р. йому було присвоєно
ім’я Комсомолу України. Нині ВАТ “Азот” налічує 43 виробничі структурні
пiдроздiли, розмiщені на площi 500 га. На підприємстві працює понад 6 тисяч
осіб. Здійснює виробництво мінеральних добрив, iонообмiнних смол, капролактаму, хімічних засобів захисту рослин, іншої сировини для хімічної промисловості тощо, що експортуються у країни Європи, Азiї, Америки.
4. 44 справи
5. 1962–1965, 1967–1994 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови, накази, розпорядження Черкаського та Київського раднаргоспів.
Накази міністерств хімічної промисловості УРСР, СРСР, Міністерства з виробництву мінеральних добрив СРСР, Всесоюзного об’єднання азотної промисловості, міністра промисловості України стосовно діяльності підприємства. Накази керівництва заводу/комбінату/об’єднання з основної діяльності.
8. Російською, українською мовами.
1257.      1. Р-4966
2. Черкаське виробниче будівельно-монтажне об’єднання “Черкасибуд”
Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено в 1968 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня
1968 р. Здійснює загальне керівництво будівельними трестами та будівельномонтажними управліннями на території Черкаської області.
4. 18 справ
5. 1969–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Річні плани. Інформації, доповідні записки, довідки.
8. Російською мовою.
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1258.      1. Р-5050
2. Уманське виробниче об’єднання “Уманьферммаш” Всесоюзного промислового об’єднання по створенню і виробництву машин для свинарських
комплексів та ферм “Союзферммаш” Міністерства машинобудування
для тваринництва і кормо виробництва СРСР, м. Умань Черкаської області
3. Створено в 1967 р. як завод сільськогосподарських машин “Уманьсільмаш”.
Першу продукцію випущено у серпні 1970 р. У листопаді 1974 р. на базі заводу, дослідного заводу сільгоспмашинобудування та Головного СКБ створено
виробниче об’єднання “Уманьсільмаш”, яке у березні 1977 р. перейменовано
в виробниче об’єднання “Уманьферммаш”. Підприємство випускало машини
для тваринництва і кормовиробництва, мало вузьку номенклатуру і забезпечувало всі господарства СРСР. Після 1991 р. підприємство залишилося без
ринків збуту. Внаслідок внесення керівництвом підприємства змін у спеціалізацію виробництва номенклатура продукції збільшилася у 20 разів, а після
залучення у 2004 р. потужного інвестора – Маріупольського металургійного
комбінату ім. Ілліча, запровадження нового обладнання, технічного переоснащення, обсяги виробництва зросли більш ніж у 6 разів. Освоєно виробництво продукції для металургії, різних металоконструкцій. У квітні 2011 р. ВАТ
“Уманьферммаш” перейменовано в ПАТ “Уманьферммаш”.
4. 6 справ
5. 1975–1986 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по підприємству з основної діяльності.
8. Російською мовою.
1259.      1. Р-5274
2. Державне геологічне підприємство “Центрукргеологія” Департаменту геології та використання надр України Міністерства екології та природних
ресурсів України, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у березні 1948 р. як Південно-Українську геологічну експедицію,
яка базувалась в с. Чкаловому, з 1949 р. – у с. Покровському Нікопольського
р-ну Дніпропетровської області, з 1950 р. – в с. Шестерні Широківського р-ну
Дніпропетровської області, з 1958 р. – в с. Олександрівці Олександрівського
р-ну Кіровоградської області, з 1971 р. – у м. Черкасах. У серпня 1979 р. перейменовано в Черкаську геологорозвідувальну експедицію, у серпні 1997 р. – в
Державне геологічне підприємство “Центрукргеологія”. Нині діє як дочірнє
підприємство Національної акціонерної компанії “Надра України”. Здійснює
роботи з пошуку та розвідки корисних копалин на території Черкаської і Кіровоградської областей.
4. 7 справ
5. 1967–2000 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності.
8. Російською, українською мовами.
1260.      1. Р-5275
2. Черкаське обласне управління вантажного автотранспорту Міністерства
автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від
21 березня 1973 р. Підпорядковувалося Головному управлінню вантажного
автотранспорту Міністерства автотранспорту УРСР. Здійснювало загальне керівництво за роботою автотранспортних підприємств області з перевезення
різних вантажів та контроль за їх діяльністю.
4. 13 справ
5. 1973–1986 рр.
6. 2008 р.
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7. Накази по управлінню з основної діяльності. Інформації про діяльність управління.
8. Російською мовою.
1261.      1. Р-5448
2. Черкаське обласне управління пасажирського автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у 1973 р. як обласне виробниче управління пасажирського автотранспорту, у листопаді 1975 р. перейменовано в обласне управління пасажирського автотранспорту. Ліквідовано у квітні 1986 р.
4. 6 справ
5. 1980–1986 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по управлінню з основної діяльності. Інформації про діяльність управління.
8. Російською мовою.
1262.      1. Р-5500
2. Черкаський центр стандартизації, метрології та сертифікації Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено у березні 1954 р. з утворенням Черкаської області як обласне управління мір і вимірювальних приладів. У 1967 р. реорганізовано в державну
контрольну лабораторію з вимірювальної техніки, наступного року перейменовано в обласну лабораторію держнагляду за стандартами та вимірювальною технікою. У грудні 1985 р. перетворено в центр стандартизації і метрології, у квітні 1993 р. перейменовано в центр стандартизації, метрології та
сертифікації. Нині як ДП “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” надає практичну і методичну допомогу підприємствам з питань стандартизації при виробництві промислової і харчової
продукції, є координатором проведення в регіоні міжлабораторних порівнянь
результатів вимірювань, реалізує у регіоні державну політику у сфері захисту прав споживачів та технічного регулювання. Має відділи у містах Умань і
Ватутіне.
4. 5 справ
5. 1977–1986, 1994–1996 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Річні плани. Звіти по державному нагляду за
впровадженням та дотриманням стандартів і станом засобів вимірювання.
8. Російською, українською мовами.
1263.      1. Р-5556
2. Комунальне підприємство “Аеропорт – Черкаси” (власність Черкаської
міської ради), м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до наказу Міністерства цивільної авіації УРСР від 18
грудня 1965 р. на базі другої Черкаської авіаційної ескадрильї як Черкаський
об’єднаний авіазагін. Займається організацією повітряних перевезень пасажирів, вантажів, пошти; виконує авіахімічні роботи.
4. 60 справ
5. 1966–2003 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та витяги з наказів установ вищого рівня про організацію та реорганізацію Черкаського об’єднаного авіазагону. Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Річні звіти. Листування з проектними організаціями та протоколи засідань комісії про узгодження будівництва нових об’єктів. Акти про
виділення до знищення документів і справ.
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8. Російською, українською мовами.
1264.      1. Р-5562
2. Закрите акціонерне товариство “Черкасизалізобетон”, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до наказу Міністерства промислового будівництва УРСР
від 6 травня 1972 р. на базі заводу залізобетонних виробів. У листопаді 1992 р.
перетворено в орендне підприємство, у жовтні 1993 р. – в колективне підприємство, у грудні 1995 р. – в ЗАТ “Черкасизалізобетон”. Займалось виготовленням залізобетонних конструкцій, деталей, товарної арматури та інших будматеріалів. Нині ЗАТ “Черкасизалізобетон” виробляє товарний бетон і готові
залізобетонні вироби, а також веде будівництво житла в Черкаській області,
Києві, Автономній Республіці Крим.
4. 2 справи
5. 1974–1983 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Інформації, довідки про роботу з кадрами.
8. Російською мовою.
1265.      1. Р-5581
2. Завод “Вега” ордена Леніна, ордена Жовтневої революції, ордена Трудового Червоного Прапора виробничого об’єднання “Завод Арсенал” Міністерства оборонної промисловості СРСР, м. Умань Черкаської області
3. Створено у вересні 1973 р. на базі філії заводу “Арсенал” в м. Умані. Входило до системи Міністерства оборонної промисловості СРСР. Здійснює випуск
продукції різного призначення, зокрема фотооб’єктиви, лічильники банкнот,
гарпунні рушниці для підводного полювання тощо.
4. 157 справ
5. 1974–1994 рр.
6. 2009 р.
7. Накази з основної діяльності. Техпромфінплани. Річні плани та звіти з основних напрямків діяльності.
8. Російською, українською мовами.
1266.      1. Р-5606
2. Відкрите акціонерне товариство “Укрп’єзо”, м. Черкаси Черкаської області
3. Відповідно до наказу Міністерства електронної промисловості СРСР від 21
грудня 1978 р. було створено дирекцію заводу “Імпульс”, що будується. Завод
почав функціонувати з лютого 1981 р. У травні 1994 р. підприємство реорганізоване в ВАТ “Укрп’єзо”. Серед продукції підприємства – кварцеві генератори, вимірювачі артеріального тиску, кристали і пластини ніобату літію, мікро
генератори, п’єзокерамічні фільтри та ін.
4. 107 справ
5. 1979–2000 рр.
6. 2008 р.
7. Основні показники розвитку підприємства. Річні плани та звіти. Техпромфінплани.
8. Російською, українською мовами.
1267.      1. Р-5631
2. Агентство в м. Черкаси Державного комітету СРСР з іноземного туризму,
м. Черкаси Черкаської області
3. –
4. 1 справа
5. 1974–1987 рр.
6. 2009 р.
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7. Звіти про інформаційно-пропагандистську роботу з іноземними туристами.
8. Російською мовою.
1268.      1. Р-5659
2. Черкаський філіал науково-виробничого об’єднання “Імпульс” Міністерства машинобудування СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до наказу Міністерства машинобудування СРСР від
1 жовтня 1979 р. у рамках планових завдань з розвитку радіотехнічної промисловості.
4. 89 справ
5. 1978, 1980–1992 рр.
6. 2008 р.
7. Накази міністерств машинобудування та оборонної промисловості СРСР. Накази та розпорядження з основної діяльності. Техпромфінплани. Річні плани
та звіти. Інженерно-технічні заходи з цивільної оборони.
8. Російською мовою.
1269.      1 .Р-5661
2. Підприємство Поштова скринька В–8279 Міністерства оборонної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області
3. Створено відповідно до наказу Міністерства оборонної промисловості СРСР
від 13 грудня 1974 р. на базі СКБ Черкаського заводу “Фотоприлад”. Діяло в
режимі закритого підприємства, здійснювало розробку і виготовлення дослідних зразків апаратури дешифрування, бортових та наземних пристроїв для
космічних об’єктів. Ліквідовано у 1988 р.
4. 182 справи
5. 1975–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази Міністерства оборонної промисловості СРСР з питань діяльності
підприємства. Рішення Міжвідомчої Ради та секцій науково-технічних рад.
Протоколи нарад та витяги з рішень колегії Міністерства. Накази керівника
підприємства з основної діяльності. Протоколи засідань науково-технічної
ради. Переліки науково-дослідних робіт. Річні плани та звіти. Тексти статей,
підготовлених до друку. Штатні розписи та кошториси. Листування з питань
розробки нових видів продукції.
8. Російською мовою.
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1270.      1. Ф. 3
2. Буковинська крайова управа, м. Чернівці
3. Створено відповідно до постанови Міністерства внутрішніх справ Австрії від
30 квітня 1854 р., як орган вищої адміністративної влади в регіоні. Крайова
управа складалася з бюро президії і власне управи на чолі з її президентом,
якого призначав цісар. До штату управи входили: радник намісництва, три
крайові радники, крайовий санітарний радник, два секретарі, окружний хірург, канцелярія. У 1858 р. були створені департаменти управи. Їх кількість
та функції встановлювалися президентом управи. У 1861 р. діяли чотири департаменти, в 1865 р. — п’ять, у 1916 р. — дванадцять. Департаменти відали
питаннями фінансів, віровизнань, освіти, землеробства, транспорту, зв’язку,
будівництва, різних товариств, місцевого самоврядування, громадянства,
охорони державних кордонів, охорони здоров’я, а також опікувалися військовою справою і жандармерією. З 1861 р. до складу управи були введені
посади референта з санітарних питань, старшого інженера, інженерів І та ІІ
класів, двох ад’юнктів будівництва ІІ класу. При крайовій управі були створені крайова санітарна рада, крайові комісії у справах скасування та викупу
кріпосних повинностей і врегулювання сервітутних питань, крайова комісія
зі встановлення земельних податків. Буковинська крайова управа, якій підпорядковувались повітові управи Буковини, втілювала в життя накази та розпорядження імперських міністерств – внутрішніх справ, віровизнань, освіти,
торгівлі, сільського господарства на території краю, політичні та адміністративні реформи, розглядала бюджети крайових фондів. У сферу компетенції і
повноважень бюро президії входили: виконання наказів та постанов імператора та міністерств; організація виборів до органів влади; урегулювання питань
земельної власності; забезпечення належної охорони громадського порядку;
нагляд за політичними партіями, настроями населення в краї, паспортним режимом, товариствами, пресою, театром; видача іноземних паспортів, дозволів
на відкриття і діяльність друкарень, магазинів, на проведення концертів і театральних вистав; питання охорони здоров’я, освіти, керівництво місцевою
поліцією. Крайова управа підпорядковувалась безпосередньо міністерству
внутрішніх справ Австрії. Звітність подавалася міністерствам, накази та розпорядження яких управа отримувала для виконання. Крайова управа припинила свою діяльність у листопаді 1918 р. у зв’язку з остаточним розпадом
Австро-Угорщини.
4. 33 справи
5 .1878–1905 рр.
6. 1992 р.
7. Плани, мапи, креслення будівель, земельних ділянок та ін.
8. Німецькою мовою.
1271.      1. Ф. 4
2. Чернівецька повітова управа, м. Чернівці
3. Створено на підставі спільної постанови міністерств внутрішніх справ, юстиції та фінансів Австрії від 19 січня 1853 р. як змішану повітову управу. Фак-
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тично розпочала свою діяльність з 29 вересня 1855 р. згідно з цісарським указом від 12 червня 1855 р. та постановою міністерства внутрішніх справ від 15
червня 1855 р. Згідно з цісарським указом від 19 травня 1868 р. перетворена у
повітову управу і розпочала діяльність 31 серпня 1868 р. Спершу виконувала
функції адміністративних та юридичних органів, а починаючи з 1868 р. була
єдиним органом адміністративної влади на території Чернівецького повіту.
Здійснювала загальне керівництво діяльністю общинних управ, підпорядковувалася Буковинській Крайовій управі. Припинила свою діяльність у листопаді 1918 р. у зв’язку з остаточним розпадом Австро-Угорщини.
4. 8 справ
5. 1784, 1786, 1787, 1913 рр.
6. 1992 р.
7. Плани населених пунктів Чернівецького повіту. Карта Галичини та Буковини.
8. Німецькою мовою.
1272.      1. Ф. 8
2. Кіцманська повітова управа, м. Кіцмань
3. Див. Ф. 4.
4. 3 справи
5. 1782, 1896 рр.
6. 1992 р.
7. Плани сіл Кіцманського повіту. Схематичний план військової фортифікаційної
споруди на території с. Репужинці.
8. Німецькою мовою.
1273.      1. Ф. 10
2. Дирекція поліції м. Чернівці
3. Створена на підставі рішення цісаря від 27 січня 1853 р. На підставі наказу
міністерства поліції від 20 грудня 1860 р. цю установу було реорганізовано
в комісаріат поліції. Комісаріат поліції існував до 1866 р., коли на підставі
постанови цісаря від 23 травня цього ж року функції ліквідованих крайових
поліцейських органів були передані Буковинській крайовій управі. Така ситуація існувала до 1905 р., коли на підставі цісарського рішення і постанови міністерства внутрішніх справ від 27 грудня того ж року було відновлено
Дирекцію поліції в м. Чернівцях. Функції Дирекції поліції полягали в забезпеченні охорони державного та громадського порядку, запобіганні заколотам
і боротьбі з виступами населення проти влади, охороні приватної власності.
До кола її діяльності входив також нагляд: за політичними настроями серед
населення, пресою, товариствами, видовищами, іноземцями; над виготовленням і носінням зброї; за видачею закордонних паспортів та дозволів на проживання; над службовцями та робітниками; нагляд за суспільною мораллю;
за забезпеченням безпеки руху у міста і на залізничному вокзалі. Дирекція поліції здійснювала контроль і надавала допомогу місцевим органам влади при
виконанні основних функцій поліції. Згідно цісарських рішень від 11 травня
1854 р. і 20 червня 1858 р. розгляд низки порушень, які знаходилися до цього
у віданні органів юстиції, перейшов у компетенцію поліції. Дирекція поліції
м. Чернівці в 1854 р. складалася зі штатних одиниць директора, комісара поліції, ад’юнкта, канцеляристів, писаря. Дирекція припинила свою діяльність у
листопаді 1918 р. у зв’язку з остаточним розпадом Австро-Угорщини.
4. 921 справа
5. 1892–1918 рр.
6. 1988 р.
7. Накази, обіжники, директиви Вищої поліцейської управи у м. Відні, міністерства поліції і бюро президії Буковинської Крайової управи, міністерства
внутрішніх справ Австрії. Справи про нагляд за діяльністю товариств. Накази,
звіти, листування про діяльність дирекції поліції та її кадровий склад. Листування з крайовим судом Буковини щодо кримінальних справ. Оперативні
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донесення поліцейських. Особові картки засуджених. Списки агентів та службовців поліції.
8. Німецькою мовою.
1274.      1. Ф. 12
2. Секретаріат міністерства внутрішніх справ Буковини, м. Чернівці
3. Створено як адміністративний орган 12 листопада 1918 р. на підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади на Буковині”. Підпорядковувався міністерству внутрішніх справ та бюро президіі
міністра-делегата, пізніше комісії з питань ліквідації австрійських установ на
Буковині. Здійснював загальне керівництво всіма адміністративними установами системи міністерства внутрішніх справ та контролював їх діяльність.
До функцій секретаріату входили: ліквідація та реорганізація адміністративних установ колишньої Австро-Угорської монархії, управління комунами,
визнання за окремими особами румунського громадянства, реєстрація актів
громадянського стану, догляд за діяльністю товариств, політичних партій та
організацій. Ліквідовано наказом міністерства внутрішніх справ Буковини від
20 лютого 1923 р. № 12120.
4. 1849 справ
5. 1918–1923 рр.
6. 1992 р.
7. Справи про затвердження статутів та ліквідацію громадських, спортивних та
благодійних товариств. Справи про нагляд за діяльністю товариств. Рапорти з
питань громадського життя на Буковині. Особові справи та списки працівників поліції. Відомості з нарахування зарплати працівникам поліції.
8. Румунською мовою.
1275.      1. Ф. 13
2. Другий міністерський Директорат Буковини, м. Чернівці
3. Створено у 1930 р. як вищий адміністративний орган Буковини Підпорядковувався міністерству внутрішніх справ Румунії. Здійснював загальне керівництво політичним, економічним, культурним життям краю. Проводив вибори
до рад комун, реєстрацію актів громадянського стану, визнання за окремими
особами румунського громадянства. Ліквідовано у 1931 р. Його функції перейшли до Генерального адміністративного інспекторату м. Чернівці.
4. 1 справа
5. 1930 р.
6. 1992 р.
7. Адміністративна карта Румунії.
8. Румунською мовою.
1276.      1. Ф. 15
2. Префектура Чернівецького повіту, м. Чернівці
3. Створено 12 листопада 1918 р. як вищий адміністративний орган повіту, на
підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію
влади на Буковині”. Очолювалась префектом. Підпорядковувалась Секретаріату міністерства внутрішніх справ Буковини (1923–1925), Міністерству
внутрішніх справ Румунії (1925–1929, 1934–1938), Генеральному округовому адміністративному інспекторату Буковини (1931–1934), Королівському
наміснику округи Сучава (1938–1940) та Губернаторству провінції Буковина
(1941–1944). Здійснювала загальне керівництво політичним і господарським
життям повіту, контролювала роботу адміністративних установ (примарій та
претур), вела нагляд за громадським порядком. Припинила свою діяльність у
1944 р.
4. 124 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази міністерства внутрішніх справ, міністерства національної оборони.
Розпорядження, постанови префекта Чернівецького повіту. Рішення військового трибуналу. Інформаційні донесення про виявлення української націоналістичної організації, про перехід на територію Румунії осіб з України. Листування з міністерством внутрішніх справ, з квестурою поліції м. Чернівці,
з міністерством національної пропаганди, з примаріями, і претурами Чернівецького повіту. Списки службовців державних установ. Особові картки біженців зі Східної Трансільванії.
8. Румунською мовою.
1277.      1. Ф. 19
2. Префектура Хотинського повіту, м. Хотин
3. Створено на підставі рішення “Сфатул Церій” (“Крайової Ради”) про об'єднання
Бессарабії з Румунським Королівством від 10 квітня 1918 р. Припинила свою
діяльність у червні 1940., коли Хотинський повіт увійшов до складу УРСР.
Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і остаточно припинила у 1944 р.
4. 82 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження, накази Губернаторства Буковини. Карти повіту. Плани населених пунктів.
8. Румунською мовою.
1278.      1. Ф. 20
2. Префектура Сторожинецького повіту, м. Сторожинець
3. Створено 12 листопада 1918 р., як вищий адміністративний орган повіту, на
підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію
влади на Буковині”. Здійснювала загальне керівництво політичним і господарським життям у повіті, нагляд за громадським порядком, контролювала роботу
адміністративних установ (примарій та претур) на його території. Припинила
свою діяльність у червні 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу
УРСР. Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і
остаточно припинила її у березні 1944 р.
4. 12 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Губернаторства провінції Буковини. Циркуляри міністерства внутрішніх справ, Постанови директорату адміністративних справ та примарів комун
Сторожинецького повіту. Ситуаційні плани про розташування церковних земельних ділянок, тваринного ринку, спиртового заводу.
8. Румунською мовою.
1279.      1. Ф. 26
2. Королівський намісник округи Сучава у м. Чернівці
3. Призначений королем Румунії відповідно до адміністративного закону від 14
серпня 1938 р. Був повноважним представником уряду та головою округової
ради, мав особистого помічника – генерального секретаря. При адміністрації
королівського намісника були створені відділи: адміністративний, фінансовий, юридичний, технічний, сільськогосподарський, зоотехнічний та ветеринарний, медичної та гігієнічної служби, освіти, мобілізації та організації
нації і території на період війни. До функцій намісника входило: виконання
всіх законів та регламентів про мобілізацію до армії, проведення виборів, нагляд за статистичними і туристичними бюро, радіостанціями, кінотеатрами,
вирішення кадрових та фінансових питань, надання дозволів на відкриття
пам’ятників, клубів, на приватну діяльність, здійснення контролю за громадськими організаціями та юридичними особами і вирішення питань громадянства
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та реєстрації актів громадянського стану серед жителів краю. Припинив свою
діяльність у червні 1940 р. у зв’язку з тим, що північна частина Буковини увійшла до складу УРСР.
4. 154 справи
5. 1938–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Документи про нагляд за діяльністю політичних партій та національних товариств (доповідні записки, рапорти інспекторів поліції, повідомлення). Заяви
службовців та інших осіб про бажання вступити до монархічної організації
“Фронт національного відродження”. Списки товариств Буковини. Списки
українських священиків. Адміністративні, політичні та фізичні карти Румунії.
Адміністративні карти Буковини.
8. Румунською мовою.
1280.      1. Ф. 27
2. Чернівецький губернський комісар
3. Відав адміністративними, судовими, поліцейськими, господарськими та фінансовими справами, був представником влади Російської імперії. До функцій
губернського комісара входило: створення військово-поліцейської служби, націленої на боротьбу з дезертирством та жебракуванням, керівництво реквізиційною комісією, охоронними спорудами, розшуком австрійських військовополонених та втікачів із в’язниць, притягненням до карної відповідальності
посадових осіб, що зловживали службовим становищем, забезпеченням армії
провіантом, госпіталів – ліками, обліком працездатного населення, організацією примусових робіт, видачею дозволів біженцям з Буковини на повернення
на батьківщину, встановленням контролю за санітарним станом повітів Чернівецької губернії, постачанням установам і населенню палива, встановленням контролю над покинутими господарствами. Припинив свою діяльність у
1917 р. після остаточного виведення російських військ з території Буковини.
4. 56 справ
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Документи з особових справ службовців управлінь Чернівецької губернії.
Списки поліцейських. Відомості з нарахування зарплати.
8. Російською мовою.
1281.      1. Ф. 30
2. Чернівецький обласний інспекторат поліції, м. Чернівці
3. Створений згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня
1919 р. як Генеральний субінспекторат сигуранци Буковини у м. Чернівці.
Відповідно до закону “Про створення державної поліції” від 21 липня 1929 р.
реорганізований в Чернівецький обласний інспекторат поліції. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції в м. Бухаресті. До його функцій входило: забезпечення проведення владними структурами державних, військових,
господарських та політичних заходів з дотримання правопорядку, боротьби
з комуністичним рухом; нагляд за діяльністю політичних партій, культурологічних, благодійних і професійних товариств та за іноземними громадянами
(підданими); ведення попереднього слідства; надання і позбавлення громадянства; запобігання страйкам. Припинив свою діяльність у червні 1940 р.,
в зв’язку з тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. З 1941 р. на
деякий поновив свою діяльність і остаточно припинив її у 1944 р.
4. 4332 справи
5. 1919–1940 рр.
6. 1991, 2009 рр.
7. Документи адміністративного відділу: накази, обіжники, розпорядження міністерства внутрішніх справ, Генеральної дирекції поліції, командуючого 8-ю
дивізією, обласного інспекторату поліції про нагляд за іноземними підданими,
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політичною діяльністю студентів, про заборону релігійних сект, про призначення, заміщення, звільнення службовців дирекції поліції, комісаріату, поліцейських загонів. Документи відділу сигуранци: протоколи органів сигуранци
про перевірку політичної благонадійності населення Буковини та діяльності
політичних партій, про розслідування нештатних випадків на ділянках поліцейських патрулів. Огляд Чернівецького обласного інспекторату поліції та
жандармерії про настрої серед населення і діяльність політичних партій. Документи бюро контролю іноземних громадян: наглядові справи на іноземних
громадян (підданих).
8. Румунською мовою.
1282.      1. Ф. 34
2. Примарія міста Кіцмань Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. (після встановлення румунської адміністрації у краї).
Підпорядковувалась префектурі або претурі повіту. Виконувала функції адміністративного управління містом. Очолювалась примарем. До складу примарії входили такі відділи (бюро): адміністративний, юридичний, статистики,
фінансів, економічного постачання, мобілізації, організації нації та території,
записів актів громадянського стану, обліку населення, технічний, зоотехнічний та комунальний. Діяла з певними структурними змінами до 1944 р.
4. 25 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри претури волості Кіцмань. Протоколи, договори, заяви про оренду
рухомого і нерухомого майна, що належало особам, яких було вислано в табори, або тим, які виїхали до Німеччини в 1940 р.
8. Румунською мовою.
1283.      1. Ф. 38
2. Квестура поліції, м. Чернівці
3. Створено згідно Королівського закону від 15/28 грудня 1918 р., як Дирекція
поліції м. Чернівці. У 1923 р. реорганізовано в Префектуру поліції; у 1929 р.
Префектуру реорганізовано у квестуру поліції на чолі з квестором. Підпорядковувалась Міністерству внутрішніх справ. До функцій Квестури поліції
входили: забезпечення проведення владними структурами державних, військових, господарських та політичних заходів з нагляду за політичними партіями, товариствами, спілками, громадянами (підданими) іноземних держав;
ведення боротьби з комуністичним рухом; підтримання громадського порядку; розслідування злочинів; дотриманням паспортного режиму; видача закордонних паспортів. Припинила свою діяльність у червні 1940 р., коли Північна
Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на деякий
час поновила свою діяльність. Остаточно ліквідована у 1944 р.
4. 1143 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи по звинуваченню окремих осіб в незаконних діях, слідчі матеріали,
рапорти і донесення. Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції і поліцейськими органами Чернівецького повіту. Анкетні листки членів
релігійних сект.
8. Румунською мовою.
1284.      1. Ф. 39
2. Чернівецький міський магістрат, м. Чернівці
3. Чернівецьку міську управу створено у 1775 р. за розпорядженням Військової
адміністрації Буковини. Перші вибори до управи відбулися в 1786 р. на підставі інструкції Надвірної ради від 25 серпня 1785 р. і проводилися під наглядом військової адміністрації. За підсумками виборів були обрані міський
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управитель та 4 радники. Управа безпосередньо підпорядковувалась військовій адміністрації, а після її ліквідації з 1786 р. – Буковинській округовій управі. На підставі декрету Надвірної канцелярії від 29 жовтня 1829 р. з 2 вересня
1832 р. міську управу реорганізовано в Чернівецький міський магістрат. Він
складався з бургомістра, віце-бургомістра та міських радників. У магістраті
були створені такі департаменти та відділи: економічний департамент, якому були підпорядковані податково-екзекуційний, розрахунковий, шкільний
та будівельний відділи; департамент торгівлі та промисловості; департамент
поліції, якому були підпорядковані санітарний, ярмарковий, ветеринарний,
пожежний відділи. При магістраті діяли комісії: запису актів громадянського стану, арбітражна, визнання прав громадянства, дрібного судочинства, з
нерухомості. До основних функцій магістрату входили: управління міським
майном, будівництво споруд, благоустрій міста, забезпечення громадського
порядку, видача дозволів на заняття торгівлею та ремеслом, нагляд за санітарним станом міста, охороною здоров’я, благодійними установами, школами,
які фінансувалися з міського бюджету, контроль за діяльністю общинних кас,
проведення заходів із пожежної охорони, керівництво місцевою поліцією. Магістрат припинив свою діяльність у листопаді 1918 р. у зв’язку з остаточними
розпадом Австро-Угорської імперії.
4. 1 справа
5. [1918–1940] рр.
6. 1992 р.
7. Сітуаційні плани вулиць та будинків м. Чернівці.
8. Німецькою мовою.
1285.      1. Ф. 43
2. Примарія міста Чернівці
3. Примарію створено у 1918 р. як вищий адміністративний орган м. Чернівці
після переходу території Північної Буковини під юрисдикцію Румунії. Підпорядковувалась Міністерству внутрішніх справ (до 1938 р.), Королівському
наміснику округи Сучава (до 1940 р.) та губернаторству Буковини. Здійснювала загальне керівництво господарським, економічним, політичним та культурним життям міста, стягувала податки, слідкувала за проявами політичної
неблагонадійності серед населення, реєструвала акти громадянського стану,
здійснювала процедуру визначення права на румунське громадянство, проводила перепис населення, різні вибори, організацію протиповітряної оборони,
реєстрацію нерухомого майна, надавала дозволи на відкриття промислових і
торговельних підприємств, оренду та забудову земельних ділянок. Припинила
діяльність у червні 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР.
Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і остаточно припинила її у 1944 р.
4. 1286 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови примарії м. Чернівці. Заяви жителів міста про надання права румунського громадянства. Списки осіб, які підлягали евакуації в Румунію.
Справи про передавання в оренду земельних ділянок, які належали особам,
що виїхали до Німеччини після червня 1940 р. або висланим в табори.
8. Румунською мовою.
1286.      1. Ф. 45
2. Примарія міста Сторожинець Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 34
4. 91 справа
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Акти і заяви жителів м. Сторожинець: про передавання в оренду будинків і
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земельних ділянок; на придбання будівельних матеріалів. Списки жителів
міста, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1287.      1. Ф. 46
2. Примарія міста Герца Дорохойського повіту
3. Створено згідно закону Старого Королівства „Про адміністрації комун і міст
Румунії” від 13 квітня 1864 р. Підпорядковувалась префектурі або претурі повіту. Виконувала функції управління містом. Очолювалась примаром, який
водночас був представником уряду у місті, виконував рішення комунальних
рад, видавав накази, положення, регламенти. До складу примарії входили такі
відділи (бюро): адміністративний, юридичний, статистики, фінансів, економічного постачання, мобілізації, організації нації та території, записів актів
громадянського стану, обліку населення, технічний, зоотехнічний та комунальний. Діяла з певними структурними змінами до 1944 р.
4. 13 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки та особові картки громадян, які виїхали до Радянського Союзу; осіб,
висланих в табори. Справи про купівлю, продаж, про надання права оренди
майна мешканців, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1288.      1. Ф. 49
2. Примарія комуни Грубна Хотинського повіту
3. Створено у квітні 1918 р. Підпорядковувалась претурі та префектурі повіту.
Примарія комуни очолювалась примаром. Примарія здійснювала загальне керівництво політичним, господарським та культурним життям комуни, контроль за своєчасним виконанням сільськогосподарських робіт, забезпечувала
стягнення податків, сприяння реквізиції продуктів харчування та транспортних засобів, реєстрацію актів громадянського стану, видачу посвідчень особи
та довідок про майновий стан. Фінансувалась з власного бюджету (місцевих
податків), періодично звітувала перед адміністративними органами вищого рівня. Примарія проіснували з певними структурними змінами до червня
1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і остаточно припинила її
у березні 1944 р.
4. 5 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1289.      1. Ф. 50
2. Примарія комуни Чагор Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 10 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, рішення, інструкції, директивні розпорядження и циркуляри Ради міністрів, Міністерства внутрішніх справ, губернаторства Буковини и претури
Чернівецької волості.
8. Румунською мовою.
1290.      1. Ф.51
2. Примарія комуни Стара Жучка Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
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4. 21справа
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри та листування з претурою та префектурою Чернівецького повіту.
Списки жителів комуни Стара Жучка, що виявили бажання евакуюватися в
Румунію у зв’язку зі встановленням радянської влади на Буковині .
8. Румунською мовою.
1291.      1. Ф. 53
2. Примарія комуни Шубранець Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 3 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри претури та префектури Чернівецького повіту. Відомості про продаж майна мешканців комуни, що виїхали в СРСР.
8. Румунською мовою.
1292.      1. Ф. 54
2. Примарія комуни Топорівці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 18 справ
5 .1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, рішення, циркуляри Ради міністрів, міністерства національної оборони Губернаторства Буковини. Списки жителів комуни.
8. Румунською мовою.
1293.      1. Ф. 55
2. Примарія комуни Великий Кучурів Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 55 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри претури Чернівецької області. Списки осіб, відомості з інвентаризації майна осіб, висланих радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1294.      1. Ф. 56
2. Примарія комуни Бояни Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 9 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Документи з організації протиповітряної оборони комуни. Заяви жителів комуни про видачу їм посвідчення, яке підтверджує їх національність.
8. Румунською мовою.
1295.      1. Ф. 57
2. Примарія комуни Валява Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 8 справ
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
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1296.      1. Ф. 59
2. Примарія комуни Киселів Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 8 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації та справи про передачу в оренду майна мешканців
комуни, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1297.      1. Ф. 61
2. Примарія комуни Лашківка Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 5 справ
6. 1941–1944 рр.
7. 2009 р.
8. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, висланих в табори.
9. Румунською мовою.
1298.      1. Ф. 62
2. Примарія комуни Оршівці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 55 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, висланих в табори. Списки жителів комуни Оршівці, що подали заяви на отримання румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1299.      1. Ф. 63
2. Примарія комуни Лужани Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 3 справи
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Циркуляри претури, з питань: створення комунальних рад; порядку надання
дозволу іноземцям на право проживання в комунах; порядку видачі свідоцтв
про етнічне румунське походження. Відомості про кількість жителів в комунах за національною ознакою. Списки жителів комуни, які виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1300.      1. Ф. 64
2. Примарія комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 2 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7 Списки та особові листки жителів комуни: висланих в табори; тих, хто виїхав
до Німеччини .
8. Румунською мовою.
1301.      1. Ф. 67
2. Примарія комуни Нижні Ленківці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 4 справи
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5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи з обліку майна мешканців, висланих в табори, та тих, що виїхали до
Німеччини.
8. Румунською мовою.
1302.      1. Ф. 68
2. Примарія комуни Рогізна Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 4 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.
Акти інвентаризації майна мешканців комуни, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1303.      1. Ф. 69
2. Примарія комуни Луковиця Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 42 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Списки жителів та відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в табори, та
тих, хто виїхав до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1304.      1. Ф. 71
2. Примарія комуни Раранча Слобода (нині Рідківці) Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 24 справи
5. 1940, 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки, накази, циркуляри Губернаторства Буковини, претури і
префектури Чернівецького повіту. Списки жителів комуни та відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в табори, та тих, хто виїхав до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1305.      1. Ф.72
2. Примарія комуни Шипинці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, які виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1306.      1. Ф. 73
2. Примарія комуни Суховерхів Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Облікова картка Василя Семенюка, висланого радянською владою.
8. Румунською мовою.
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1307.      1. Ф. 74
2. Примарія комуни Верхні Шерівці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Заставнівської волості.
8. Румунською мовою.
1308.      1. Ф. 78
2. Примарія комуни Кліводин Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та Чернівецького трибуналу. Заяви жителів м. Чернівці на право на отримання румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1309.      1. Ф. 82
2. Примарія комуни Молодія Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 136 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри міністерства внутрішніх справ губернаторства Буковини, префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості. Відомості з інвентаризації майна мешканців комуни, які виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1310.      1. Ф. 84
2. Примарія комуни Іванківці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Списки і особові листки жителів комуни, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1311.      1. Ф. 85
2. Примарія комуни Чудей Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 373 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки жителів комуни, та відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в
табори.
8. Румунською мовою.
1312.      1. Ф. 87
2. Примарія комуни Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 26 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Особові листки та списки осіб, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
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1313.      1. Ф. 88
2. Примарія комуни Череш Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 105 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, циркуляри префектури и претури Сторожинецького повіту. Справи
про надання румунського громадянства жителям комуни Череш. Відомості з
інвентаризації майна мешканців комуни, які виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1314.      1. Ф. 89
2. Примарія комуни Старі Бросківці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 10 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи про надання румунського громадянства жителям комуни Старі Бросківці. Списки жителів та відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в
табори, та тих, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1315.      1. Ф.90
2. Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Особові листки та списки осіб, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1316.      1. Ф. 93
2. Примарія комуни Жадова Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 20 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри та листування з префектурою Сторожинецького повіту. Списки та
особові листки мешканців комуни, висланих радянською владою, та осіб, що
виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1317.      1. Ф. 95
2. Примарія комуни Петричанка Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 46 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри претури Сторожинецької волості. Списки жителів комуни та відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в табори, та тих, хто виїхав до
Німеччини.
8. Румунською мовою.
1318.      1. Ф. 96
2. Примарія комуни Комарівці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 3 справи
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5. 1941–1942 р.
6. 2009 р.
7. Списки осіб, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1319.      1. Ф. 97
2. Примарія комуни Красноїльськ Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 17 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри губернаторства Буковини, префектури Сторожинецького повіту та
претури Сторожинецької волості. Заяви жителів комуни про визнання їхніх
прав на румунське громадянство.
8. Румунською мовою.
1320.      1. Ф. 100
2. Примарія комуни Пелінешти (нині Білоусівка) Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 2 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування с претурою волості Сокиряни. Справа про порядок евакуації документації і службовців примарії комуни Пелінешти.
8. Румунською мовою.
1321.      1. Ф. 101
2. Примарія комуни Ржавинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 15 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри, рішення, інструкції префектури Хотинського повіту та претури
Хотинської волості. Відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в табори,
та тих, хто виїхав до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1322.      1. Ф. 103
2. Примарія комуни Клішківці Хотинського повіту
3.Див. Ф. 49
4. 60 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості з інвентаризації майна осіб, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1323.      1. Ф. 104
2. Примарія комуни Сербичани Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри, директивні вказівки префектури Хотинського повіту. Списки осіб,
висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
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1324.      1. Ф. 106
2. Примарія комуни Романківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 4 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри міністерства внутрішніх справ, префектури і претури Хотинського
повіту і Сокирянської волості.
8. Румунською мовою.
1325.      1. Ф. 107
2. Примарія комуни Колінківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 2 справи
5. 1941 рр.
6. 2009 р.
7. Накази префектури Хотинського повіту з адміністративних питань. Списки
осіб, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1326.      1. Ф. 108
2. Примарія комуни Рокитне Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри префектури Хотинського повіту. Відомості з інвентаризації майна
осіб, висланих в табори.
8. Румунською мовою.
1327.      1. Ф. 110
2. Примарія комуни Горбово Дорохойського повіту
3. Створено згідно закону Старого Королівства „Про адміністрації комун Румунії” у квітні 1864 р. Підпорядковувалась претурі та префектурі повіту. Примарія очолювалась примаром – представником місцевої влади, який обирався
сільськими зборами строком на 5 років. У 1941−1944 рр. примар призначався
губернатором провінції. До персоналу примарії входили: касири, сільськогосподарські агенти, пожежні команди, польові та комунальні охоронці, лісники.
Примарія здійснювала загальне керівництво політичним, господарським та
культурним життям комун, контроль за своєчасним виконанням сільськогосподарських робіт, трудових повинностей, стежила за стягненням податків, надавала сприяння в реквізиції продуктів харчування та транспортних засобів,
здійснювала реєстрацію актів громадянського стану, видачу посвідчень особи
та довідок про майновий стан. Фінансувалась з власного бюджету (місцевих
податків), періодично звітувала перед адміністративними органами вищого рівня. Примарія проіснувала з певними структурними змінами до червня
1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і остаточно припинили її
у березні 1944 р.
4. 11 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки осіб: висланих радянською владою; на отримання громадянства Румунії.
8. Румунською мовою.

482

Державний архів Чернівецької області
1328.      1. Ф. 111
2. Примарія комуни Турятка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 110
4. 3 справи
5. 1941–1942 рр.
6. Циркуляри претури волості Герца. Списки осіб, висланих радянською владою.
7. 2009 р.
8. Румунською мовою.
1329.      1. Ф. 113
2. Секція жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту
3. Створено у 1918 р. після того, як Буковина та Бессарабія увійшли до складу
Румунії. Діяла відповідно до вимог законів про жандармерію від 15 листопада
1918 р., 23 травня 1929 р. та 9 червня 1939 р. Секція, очолювана унтер-офіцером,
складалась з декількох жандармських постів. Функції секції: загальне керівництво жандармськими постами контролювання їх роботи; відстеження соціальнополітичних подій та стану злочинності на підпорядкованій території; участь в
арешті осіб, які скоїли карні злочини; проведення заходів, спрямованих на посилення охорони державного кордону, заборону розповсюдження сектантської літератури та ведення української націоналістичної пропаганди. Підпорядковувалась
обласному інспекторату жандармерії в м. Чернівці. Ліквідовано улітку 1940 р.
4. 1 справа
5. 1927–1928 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники командування жандармським корпусом та ротою жандармерії м.
Чернівці про встановлення фактів розповсюдження комуністичних листівок,
щодо нагородження жандармів, діяльності релігійних сект тощо.
8. Румунською мовою.
1330.      1. Ф. 118
2. Чернівецький повітовий трибунал, м. Чернівці
3. У 1918 р. повітовий суд, в якому судочинство велося ще за австрійським законодавством, було перейменовано румунською адміністрацією в Чернівецький повітовий трибунал із провадженням судочинства за законами Старого
Королівства (Румунії). До компетенції суду відносилися: розгляд цивільних
справ із встановлення і позбавлення румунського громадянства, банкрутства
фірм і банків, шлюбних конфліктів, встановлення законнонародженості, дати
народження, накладення секвестру на майно, врегулювання торговельних
конфліктів, стягнення аліментів, сплати боргів; розгляд карних справ з незаконного зберігання зброї, валютних операцій з іноземною і румунською валютою, тяжких злочинів (вбивств, пограбувань, зґвалтувань). Суд також залучався до дій влади, спрямованих на боротьбу з контрабандистами, хабарництвом,
шахрайством, злодійством, бандитизмом. Реєстрував товариства і спілки, акти
громадянського стану, право власності на нерухоме і рухоме майно, керував
підготовкою і проведенням виборів до парламенту і місцевих органів самоврядування. У червні 1940 р. припинив діяльність у зв’язку з тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на деякий
час поновив свою діяльність і остаточно припинив її в 1944 р.
4. 276 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження, циркуляри міністерства юстиції. Листування з міністерством
юстиції, апеляційним судом, прокуратурою Чернівецького повіту. Списки
службовців Чернівецького повітового трибуналу. Справи про встановлення
прав власності на нерухоме майно, спадок, опіку.
8. Румунською мовою.
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1331.     1. Ф. 119
2. Особовий відділ сигуранци, м. Чернівці
3. Створено 1919 р., згідно з постановою міністерства внутрішніх справ від 1
березня 1919 р. Основні функції відділу: нагляд за станом злочинності, політичними настроями населення, іноземними підданими; застосовування покарань до порушників законів; ведення боротьби з комуністичним, робітничим
та національними рухами. Ліквідовано згідно вимог закону “Про створення
державної генеральної поліції” від 21 липня 1929 р. Функції відділу були
передані Чернівецькому округовому інспекторату поліції та квестурі поліції
м. Чернівці.
4. 5191 справа
5. 1919–1929 рр.
6. 1992 р.
7. Розпорядження міністерства внутрішніх справ, генерального субінспекторату сигуранци Буковини, командування 8-ої піхотної дивізії про розшук карних злочинців та угорських шпигунів, передачу залізничних майстерень під нагляд військової влади. Інформаційні повідомлення органів
сигуранци про міжнародний комуністичний рух, зв’язки комуністичних
партій європейських країн з СРСР, діяльність комсомолу Буковини, політичні настрої у військових частинах, політичні події в м. Чернівцях.
Донесення міністерству внутрішніх справ про повстання солдатів 113-го
полку в м. Чернівці (1919), підготовку до виборів в парламент, діяльність
польських, єврейських та українських політичних організацій на Буковині, посилення нагляду за білоемігрантами та іноземними підданими,
страйки залізничників, пекарів, шевців, комерсантів, працівників пошти
і телеграфу, крадіжки, зломи, самогубства, вбивства. Справи з нагляду
за іноземцями українського походження, підозрюваними в проведенні
української націоналістичної пропаганди. Статут комуністичної організації молоді Румунії. Листування з поліцейськими й адміністративними
органами, Генеральним субінспекторатом сигуранци Буковини про посилення нагляду за підозрюваними в комуністичній діяльності, нагляд за
діяльністю студентських організацій, розшук дезертирів, видачу дозволів
іноземцям на в’їзд до Буковини, продовження їм терміну перебування в
краї.
8. Румунською мовою.
1332.      1. Ф. 121
2. Жандармський пост у с. Митків Чернівецького повіту
3. Жандармські пости на теренах Буковини (в Чернівецькому, Сторожинецькому,
частково Радівецькому повітах) виникли в кінці 1918 р. після встановлення
в краї румунської адміністрації, як орган підтримання правопорядку та боротьби з революційним і національно-визвольним рухами на територіях сільських комун, замінивши австрійські жандармські пости. Жандармські пости
Хотинського повіту створені у квітні 1918 р. після того як Бессарабія увійшла
до складу Румунії, замість поліцейських приставів та урядників. Жандармські пости Дорохойського повіту Румунії організовані у вересні 1893 р. згідно
закону “Про організацію сільської жандармерії”. Входили до складу батальйону жандармерії “Молдова”, з листопада 1920 р. були військовими одиницями 10-го полку жандармерії. Починаючи з 1929 р., стали частинами легіонів жандармерії. Очолювали жандармські пости старшини, які призначалися
командуванням корпусу жандармерії. Пости діяли відповідно до законів про
створення корпусу сільської жандармерії Румунії від 10 вересня 1893 р., 15
листопада 1918 р., від 24 березня 1929 р. та від 3 червня 1939 р. Жандармський пост складався з начальника посту і 5 жандармів, які здійснювали розшук та арешт кримінальних злочинців, дезертирів румунської армії, нагляд
за представниками політичних партій та громадських організацій, а також за
членами релігійних сект. Фінансувались з державного бюджету. Жандармські
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пости проіснували до червня 1940 р., коли Північна Буковина, а також Хотинський повіт Бессарабії та частина колишнього Дорохойського повіту увійшли
до складу УРСР. У липні 1941 р., із захопленням Північної Буковини румунськими військами, жандармські пости поновили свою діяльність. Остаточно
ліквідовані у 1944 р.
4. 1 справа
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Інформаційні донесення жандармського поста с. Митків про діяльність української націоналістичної партії в комуні.
8. Румунською мовою.
1333.      1. Ф.126
2. Апеляційний суд Буковини, м. Чернівці
3. Створено королівським декретом від 14 травня 1919 р. № 1867. До функцій суду входив розгляд: апеляційних справ та рішень судів і трибуналів з
кримінальних і цивільних питань; протестів Генерального прокурора Румунії;
справ про встановлення складу злочину та визнання права на спадщину. У
червні 1940 р. суд припинив свою діяльність у зв’язку з тим, що Північна
Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни поновив діяльність і остаточно припинив її у 1944р.
4. 95 справ
5. 1941–1944 р.
6. 2009 р.
7. Апеляційні справи громадян про визнання прав власності на нерухоме майно,
прав на румунське громадянство.
8. Румунською мовою.
1334.      1. Ф. 127
2. Хотинський повітовий трибунал, м. Хотин
3. Створений згідно декрету від 9 жовтня 1918 р. “Про організацію юстиції
у Бессарабії” після того, як Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію
Румунії 27 березня 1918 р. Трибунал складався з канцелярії, кримінальної
та цивільної секцій, суду присяжних, прокуратури. Справи розглядалися
головою суду та трьома суддями. Судді трибуналу згідно з законом водночас були головами виборчих секцій. Основні функції трибуналу: забезпечення дотримання чинного законодавства та державного устрою; розгляд цивільних та карних справ; забезпечення недоторканості приватної
власності. Повітове виборче бюро Хотинського трибуналу затверджувало
списки кандидатів у депутати, результати виборів до парламенту, повітових та комунальних рад. У 1940 р. трибунал припинив діяльність у зв’язку
з тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на нетривалий поновив свою діяльність і остаточно припинив
її в 1944 р.
4. 51 справа
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Розпорядження, накази Міністерства юстиції. Справи про звинувачення жителів комун Хотинського повіту у різних порушеннях законодавства.
8. Румунською мовою.
1335.      1. Ф. 128
2. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу, м. Чернівці
3. Створено одночасно з Чернівецьким повітовим трибуналом у 1918 р. Спершу судочинство велося за австрійським законодавством, але підпорядковувалось міністерству юстиції Румунії, а з 1919 р. згідно із законодавством
Румунії. Здійснювала захист інтересів держави в процесі судочинства і вела
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нагляд за додержанням державних законів на території Чернівецького повіту та м. Чернівці. Складалась з трьох підрозділів: прокуратури (у складі
прим-прокурора та п’яти прокурорів); слідчого кабінету; судовиконавців. У
1940 р. припинила свою діяльність у зв’язку з тим, що Північна Буковина
увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність і остаточно припинила її у 1944 р.
4. 384 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи на осіб, звинувачених у привласненні майна мешканців Чернівецького
повіту, що втекли (емігрували) до Румунії під час встановлення радянської
влади у 1940–1941 рр.
9. Румунською мовою.
1336.      1. Ф. 129
2. Сторожинецький повітовий трибунал, м. Чернівці
3. Створено в кінці 1918 р., коли Сторожинецький повіт перейшов під юрисдикцію Румунії. Здійснював розгляд кримінальних і цивільних справ, реєстрував
промислові і торговельні підприємства, вирішував вексельні справи, засвідчував право власності на нерухоме майно, стежив за проявами непокори румунській владі, здійснював нагляд за політичними організаціями. Реєстрував
майно, яке перейшло у державну власність Румунії. У 1940 р. припинив свою
діяльність у зв’язку з тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під
час Другої світової війни на деякий час поновив свою діяльність і остаточно
припинив її у 1944 р.
4. 289 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи на осіб, звинувачених у нелегальному переході державного кордону,
привласненні чужого майна. Справи з питань встановлення опіки на майно
жителів, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1337.      1. Ф. 132
2. Сторожинецька повітова поліція, м. Сторожинець
3. Створено 1919 р., згідно з постановою міністерства внутрішніх справ від
1 березня 1919 р. “Про утворення Генерального субінспекторату сигуранци
Буковини”, якому вона безпосередньо підпорядковувалась. На підставі королівського декрету від 17 січня 1930 р. Генеральний субінспекторат сигуранци було реорганізовано у Чернівецькій обласний інспекторат поліції, якому
підпорядковувались всі структурні підрозділи поліції краю. Основні функції: забезпечення проведення владними структурами державних, військових,
господарських та політичних заходів; боротьба з комуністичним рухом; дотримання громадського порядку; нагляд за іноземними підданими. Керувала
і контролювала роботу комісаріатів поліції міст Вижниця та Вашківці, с. Глибока. Остаточно припинила свою діяльність у 1944 р.
4. 669 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри, розпорядження, накази генерального штабу румунської армії, Чернівецького обласного інспекторату поліції. Листування з Чернівецьким обласним інпекторатом поліції і поліцейськими органами Сторожинецького повіту.
Слідчі справи про позбавлення окремих осіб румунського громадянства. Особові листки мешканців повіту, які підозрювалися у комуністичній діяльності.
8. Румунською мовою.
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1338.      1. Ф. 133
2. Кіцманський комісаріат поліції Чернівецького повіту, м. Кіцмань
3. Створено у 1919 р., згідно з постановою міністерства внутрішніх справ від
1 березня 1919 р. “Про утворення Генерального субінспекторату сигуранци
Буковини”. На підставі королівського декрету від 17 січня 1930 р. Генеральний субінспекторат сигуранци було реорганізовано у Чернівецький обласний
інспекторат поліції, якому підпорядковувались всі структурні підрозділи поліції краю у тому числі і через квестуру поліції м. Чернівці – Кіцманський комісаріат поліції. Основні функції комісаріату: забезпечення проведення владними структурами у життя державних, військових, господарських та політичних
заходів з нагляду за політичними партіями, товариствами, громадянами іноземних держав, боротьби з комуністичним рухом, підтримання громадського
порядку. Остаточно припинив свою діяльність у 1944 р.
4. 13 справ
5. 1923–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри Обласного інспекторату поліції. Листування з поліцейськими і судовими органами. Справи з нагляду за діячами українського націоналістичного руху.
8. Румунською мовою.
1339.      1. Ф. 134
2. Поліція залізничного вокзалу, м. Чернівці
3. Створено у 1918 р. Діяла згідно з законами та положеннями Румунії “Про поліцію залізничних вокзалів” від 28 березня 1876 р. та від 1 квітня 1937 р. Основні функції: стеження за дотриманням громадського порядку, розслідування
різних правопорушень та подій, які відбулися на території вокзалу; подання
поліцейським органам вищого ріня відповідних статистичних та інших відомостей; виявлення і арешт злочинців і дезертирів, що перебувають у розшуку.
Підпорядковувалася квестурі поліції м. Чернівці.
4. 19 справ
5. 1921–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Циркуляри, акти, листування з поліцейськими та судовими органами Буковини. Відомості про виплату зарплати службовцям поліції.
8. Румунською мовою.
1340.      1. Ф. 138
2. Сокирянський сільський суд, с. Сокиряни
3. Створений і діяв згідно закону австрійського уряду “Про створення повітових
судів” від 11 червня 1868 р. під час перебування краю у складі Австрійської
імперії та підпорядковувався Буковинському крайовому суду у м. Чернівці.
Після переходу Буковини та Бессарабії під юрисдикцію Румунії були створені
нові сільські суди згідно вимог закону “Про округові та комунальні (сільські)
суди” від 9 березня 1879 р. Підпорядковувався міністерству юстиції. Складався з карного і цивільного відділів. Остаточно припинив свою діяльність у
1944 р.
4. 15 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи про перегляд прав окремих осіб на румунське громадянство, про визнання прав власності на нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки над майном.
8. Румунською мовою.
1341.      1. Ф. 140
2. Вижницький волосний змішаний суд Сторожинецького повіту
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3. Створений адміністрацією австрійського уряду під час перебування Буковини
у складі Австрійської імперії згідно закону “Про створення повітових судів”
від 11 червня 1868 р. Підпорядковувався Буковинському крайовому суду у м.
Чернівці. Після переходу Буковини та Бессарабії під юрисдикцію Румунії,
відповідно до вимог румунського закону “Про округові та комунальні суди”
від 9 березня 1879 р., були створені нові судові установи. 14 квітня 1925 р., у
зв’язку із прийняттям закону “Про уніфікації судоустрою”, суд було перейменовано у змішаний, однак продовжував зберігати ознаки повітового (округового), оскільки курирував до 20–25 сіл Сторожинецького повіту. Підпорядковувався міністерству юстиції. Поділявся на карний та цивільний відділи.
До компетенції цивільного відділу входили: розгляд суперечок, пов’язаних із
купівлею-продажем рухомого і нерухомого майна, орендою, позиками, встановлення батьківства, опіки, накладання секвестру на майно в рахунок погашення боргів. Карний відділ розглядав справи про порушення державних
законів, тяжкі злочини – вбивства, пограбування, підпали, згвалтування тощо.
Документи відклалися відповідно до компетенції підрозділів суду. Припинив
свою діяльність у 1944 р.
4. 87 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Справи про перегляд прав на румунське громадянство та визнання прав власності на нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки над майном.
8. Румунською мовою.
1342.      1. Ф. 145
2. Путильський сільський суд, с. Путила
3. Див. Ф. 138
4. 8 справ
5. 1941–1943рр.
6. 2009 р.
7. Рішення, заяви і другі матеріали про визнання і позбавлення румунського громадянства. Відомості про виплату зарплати службовцям суду.
8. Румунською мовою.
1343.      1. Ф. 147
2. Чернівецький змішаний суд, м. Чернівці
3. Див. Ф. 140
4. 945 справ
5. 1941–1944рр.
6. 2009 р.
7. Судові справи: про грабіжництво, крадіжки, шахрайство, образи, скандали,
порушення правил дорожнього руху; про встановлення опіки над майном
осіб, висланих радянською владою; про визнання за окремими особами румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1344.      1. Ф. 151
2. Рота жандармерії, м. Сторожинець
3. Засновано у 1918 р. після входження Буковини та Бессарабії до складу Румунії. Діяла відповідно до вимог законів “Про жандармерію” від 15 листопада 1918 р., 23 травня 1929 р. та 9 червня 1939 р. Основні функції: вжиття
превентивних заходів проти ведення комуністичної пропаганди та щодо осіб,
які скоїли карні злочини; розшук дезертирів румунської армії; розслідування
карних злочинів та арешти злочинців. Підпорядковувалась обласному інспекторату жандармерії у м. Чернівці та 10-му жандармському полку. Остаточно
ліквідовано у 1944 р.
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4. 41 справа
5. 1919–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники жандармських, поліцейських та судових органів з питань: виявлення осіб, які розшукувалися державними органами; надання дозволу на носіння зброї; посилення паспортного контролю. Рапорти та протоколи шефів жандармських постів про політичні настрої населення та події на підпорядкованих
їм територіях. Листування з поліцейськими та жандармськими органами про
боротьбу з комуністичним та національним рухами, про політичні настрої населення, діяльність політичних партій, надання відпусток жандармам.
8. Румунською мовою.
1345.      1. Ф. 154
2. Кіцманський змішаний суд, м. Кіцмань
3. Див. Ф. 140
4. 1943–1944 рр.
5. 44 справи
6. 2009 р.
7. Справи про встановлення опіки над майном осіб, висланих радянською владою. Справи про призначення управляючих майном осіб, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1346.      1. Ф. 159
2. Чернівецька повітова тюрма, м. Чернівці
3. Створена після того, як Бессарабія та Буковина у 1918 р. увійшли до складу Румунії, згідно вимог закону “Про режим тюрем” від 1 лютого 1874 р. У
1929 р. тюрму було реорганізовано згідно закону “Про організації тюрем та
виправних установ” від 30 липня 1929 р. Підпорядковувалася Генеральній дирекції тюрем міністерства юстиції. У повітових тюрмах утримувались в основному в’язні, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі строком до
6 місяців, тобто за незначні злочини. Особи, засуджені до більших строків
ув’язнення, відбували покарання в центральних тюрмах Румунії. У 1940 р.
тюрма припинила своє функціонування у зв’язку з тим, що край увійшов до
складу Радянської України. Під час Другої світової війни тюрма на деякий
час поновила своє існування. На початку 1944 р., у зв’язку з наближенням
лінії фронту, повітова тюрма була евакуйована у м. Римніку-Сарат, де функціонувала до 1 березня 1945 р., коли, згідно наказу Генеральної дирекції тюрем
Румунії, була остаточно ліквідована.
4. 13 справ
5. 1921–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми. Відомості видачі заробітної
плати службовцям тюрми.
8. Румунською мовою.
1347.      1. Ф. 168
2. Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 15 справ
6. 2009 р.
7. Документи з обліку рухомого та нерухомого майна, що залишилося від громадян, інтернованих у табори та тих, що вибули у Німеччину. Відомості про
інвентаризацію майна громадян, репатрійованих у Німеччину.
8. Румунською мовою.
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1348.      1. Ф. 175
2. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 5 справ
6. 2009 р.
7. Особові листки мешканців комуни Іванківці, висланих радянською владою.
Справа про продаж на публічному торзі майна, яке належало мешканцям комуни, інтернованих в табори. Справи про визнання румунського громадянства за окремими особами. Інструкції, циркуляри, плани, відомості про організацію вивезення цінного майна та документальних масивів вглиб Румунії
у зв’язку з наближенням лінії фронту. Заяви мешканців комуни про видачу їм
свідоцтв на право евакуації у зв’язку з наближенням лінії фронту, документів
про їх майновий стан.
8. Румунською мовою.
1349.      1. Ф. 184
2. Примарія комуни Карапчів над Черемошем Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 4 справи
6. 2009 р.
7. Списки службовців та перелік майна комуни, які підлягають евакуації вглиб
Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Список та особові листки мешканців комуни, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1350.      1. Ф. 187
2. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 29 справ
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки і циркуляри губернаторства Буковини і префектури Сторожинецького повіту про забезпечення населення продуктами харчування та
про проведення перепису військовозобов’язаних. Циркуляри Сторожинецької
повітової земельної палати про; створення комунальних земельних комітетів;
надання інформації про хід посіву зернових культур; проведення інвентаризації майна мешканців, які вибули до Німеччини. Інструкції і циркуляри префектури Сторожинецького повіту про порядок проведення перевірок роботи
державних установ. Справа про передачу в оренду майна, яке належало інтернованим у табори євреям. Аркуші обліку населення комуни. Аркуші обліку домовласників комуни. Листування з церковними приходами Сторожинецького
повіту про надання списків осіб, які набудуть статусу військовозобов’язаних
у 1947 р. Відомості з інвентаризації та оцінки майна мешканців, які вибули
до Німеччини. Список та особові листки мешканців комуни, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1351.      1. Ф. 190
2. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 6 справ
6. 2009 р.
7. Справа про проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями, що
вибули до Німеччини. Протоколи засідання комунальної ради примарії кому-
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ни про порядок інвентаризації майна, залишеного мешканцями, що вибули до
Німеччини та тих, що були інтерновані в табори. Заяви мешканців комуни про
передачу їм у оренду земельних ділянок, залишених мешканцями, що виїхали до Німеччини чи були інтерновані в табори. Списки мешканців та перелік
майна, що підлягали евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії
фронту.
8. Румунською мовою.
1352.      1. Ф. 192
2. Примарія комуни Киселиці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 7 справ
6. 2009 р.
7. Циркуляри префектури Хотинського повіту та листування з питань: складання списків мешканців комуни, що були вислані радянськими органами;
інвентаризації майна, залишеного мешканцями, що вибули до Німеччини чи
були інтерновані в табори; вилучення у мешканців телефонних апаратів; організації охорони комунальних земель. Списки мешканців комуни, висланих
радянською владою. Циркуляри та листування: про діяльність з ліквідації
релігійних сект; про перевірку діяльності державних службовців у період
встановлення радянської влади на Буковині; про нагляд за настроями населення. Листування з судовими установами про інвентаризацію майна, яке
залишилося від мешканців комуни, що вибули до Німеччини та були інтерновані в табори. Циркуляри, протоколи, списки: про заборону мешканцям
комуни розмовляти українською мовою; про порядок звільнення військовополонених з таборів; про встановлення етнічного походження осіб, що
прибули в Україну. Циркуляри претури Липканської волості про складання
списку біженців з Північної Трансільванії та військовослужбовців, які відмовились від перебування на території Буковини та Бессарабії у період встановлення там радянської влади.
8. Румунською мовою.
1353.      1. Ф. 195
2. Нотаріус Дунік Ілля, м. Чернівці
3. У період до 1919 р. на Буковині існувала інституція громадських нотаріусів,
які працювали за законом австрійського уряду з питань нотаріату від 25 липня 1871 р. З 19 липня 1919 р. румунською владою були прийняті поправки
до цього закону, що стосувались нотаріату в провінції Буковина. Нотаріуси
повинні були присягнути на вірність румунській державі в апеляційному
суді м. Чернівці та обов’язково вивчити і використовувати в своїй діяльності румунську мову. Призначення, переведення та затвердження нотаріусів
відбувалось за королівським декретом. Нагляд за корпусом нотаріусів здійснювало міністерство юстиції або завідувач відділу юстиції адміністрації
Буковини. Нотаріуси займались засвідченням юридичних актів, офіційних
та приватних угод, копій документів, зберіганням документів та цінних паперів.
4. 1941–1944 рр.
5. 36 справ
6. 2009 р.
7. Заяви іноземних підданих про засвідчення їм дозволу на право вільного проживання у м. Чернівці. Заяви мешканців м. Чернівці про засвідчення: їх письмових зобов’язань про продовження військової служби у румунської армії
після закінчення офіцерських шкіл у Німеччині; договорів про оренду нерухомого майна, залишеного мешканцями міста, що вибули до Німеччини чи
були інтерновані в табори; договорів про винаймання квартир, залишених
мешканцями, що вибули до Німеччини чи були інтерновані в табори; різних
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письмових свідчень; письмових зобов’язань про продовження роботи у жандармських органах після закінчення жандармсько-офіцерських шкіл; фотокопій закордонних паспортів та інших документів.
8. Румунською мовою.
1354.      1. Ф. 212
2. Легіон жандармерії, м. Чернівці
3. Засновано у 1929 р. відповідно до вимог закону “Про створення легіонів жандармерії та територіальний розподіл їх діяльності” від 23 квітня 1929 р. Легіон
складався з кількох секцій жандармерії. Командир легіону перебував у званні
капітана або майора. Основні функції легіону: загальне керівництво підпорядкованими за територіальною ознакою жандармськими постами та секціями;
виконання дій по недопущенню ведення комуністичної, націоналістичної та
іншої пропагандистської діяльності; розшук осіб, що переслідувалися поліцейськими органами за скоєні карні злочини. Легіон підпорядковувався обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Остаточно ліквідовано у 1944 р.
4. 1941–1943 рр.
5. 6 справ
6. 2009 р.
7. Слідчі матеріали на мешканців комуни, що звинувачались у діяльності на
користь радянської влади.
8. Румунською мовою.
1355.      1. Ф. 221
2. Жандармський батальйон “Молдова”, м. Чернівці
3. Заснований згідно з законом від 19 листопада 1920 р. “Про реорганізацію
батальйону “Молдова”. Діяв відповідно до законів “Про створення корпусу
сільської жандармерії Румунії” від 15 листопада 1918 р. та 24 березня 1923 р.
Основні функції: здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих рот,
секцій, взводів, жандармських постів; нагляд за іноземцями, що прибувають
з-за кордону; переміщення та підвищення у посадах окремих жандармів; розслідування фактів крадіжок. Очолювався полковником. Батальйон підпорядковувався обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Ліквідований у
1929 р. згідно з вимогами нового закону “Про реорганізацію сільської жандармерії” від 23 травня 1929 р.
3. 11 справ
4. 1919–1944 рр.
5. 1992 р.
6. Обіжники поліцейських та жандармських органів про: необхідність вжиття заходів з недопущення розповсюдження забороненої пропагандистської літератури, реквізицію транспортних засобів у населення для потреб армії; розшук
та арешт осіб, які скоїли карні злочини, дезертирів армії; накладання дисциплінарних стягнень на окремих жандармів. Інформаційні повідомлення жандармських органів про нештатні події на підвідомчій їм територіях. Списки
жандармів батальону.
7. Румунською мовою.
1356.      1. Ф. 228
2. Державний ліцей “Арон Пумнул”, м. Чернівці
3. Започатковано 16 грудня 1808 р. як п’ятикласну німецьку класичну державну гімназію (ліцей) під офіційною назвою “Landgymnasium” (тобто “крайова” або “головна гімназія”), яка стала першим і найстарішим на Буковині
середнім загальноосвітнім навчальним закладом, а сотні її вихованців стали
гордістю краю. До 1848 р. навчання проводилось виключно латинською мовою. З 1851 р. вводяться уроки української мови. З 1848 р. заклад став називатись “ober-gymnasium” (тобто “вищою гімназією”) у складі І-VIII класів.
Таким чином, Чернівецька чоловіча класична гімназія (ліцей) стала повною
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8-річною, як це було прийнято для таких типів середніх загальноосвітніх учбових закладів Європи. У 1815–1849 рр. на базі гімназії діяв дворічний філософський інститут, деякий час інститут працював як самостійний навчальний
заклад, а в 1849 р. він злився з гімназією. У 1901 р. гімназія мала назву ц.-к.
І державна гімназія в Чернівцях. Під такою назвою діяла до 1918 р. У роки
Першої світової війни гімназія не працювала, її приміщення зайняли вояки,
більшість її професорів були мобілізовані до австрійської армії. Приблизно
чверть випускників були українцями з Буковини і Галичини. Після розпаду
Австро-Угорщини та входу Буковини до складу Румунії реорганізована в державний ліцей “Арон Пумнул” в честь відомого педагога і вченого філолога,
який у 1849–1866 рр. викладав в цьому закладі румунську мову і літературу.
До 1918 р. гімназія підпорядковувалась Міністерству віровизнань та освіти
Австрії (з 1867 р. Австро-Угорщини), Буковинській крайовій шкільній Раді, з
1918 р. – міністерству освіти королівської Румунії та ХІV округовому шкільному інспекторату. У 1918 р. гімназію об’єднано з румуномовним ліцеєм № 3;
вона отримала новий статус: державний 8-класний теоретичний чоловічий ліцей № 1 ім. Арона Пумнула. Ліцей ліквідовано у 1940 р., поновив свою діяльність у 1941 р. В середині березня 1944 р., у зв’язку з наближенням лінії
фронту, заняття у ліцеї припинились. Учні були формально атестовані, випускникам достроково видані свідоцтва. Ліцей перебазувався у м. Брад (Румунія).
Нині на базі колишнього ліцею (його двоповерхове приміщення збудоване у
1824 р. за проектом архітектора А. Микулича; на початку 1850-х років воно
було переплановане і добудоване) діє середня школа № 1 м. Чернівців.
4. 1941–1943 рр.
5. 8 справ
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки Директорату освіти та культів: про порядок прийняття на
роботу викладачів, які перебували на території Буковини під час встановлення
радянської влади; про мобілізацію викладачів до румунської армії. Заяви викладачів та учнів про видачу їм свідоцтв щодо стажу роботи та завершення
навчання в ліцеї. Проект бюджету на 1942–1943 рр. Рішення та циркулярні
розпорядження Директорату освіти та культів з питань: порядку переведення учнів з одного ліцею до іншого; збирання теплих речей для румунських
солдат; виплати заробітної платні та надбавок викладачам ліцею; видачі довідок викладачам про стаж роботи. Списки викладачів. Інструкції і циркулярні
розпорядження Директорату освіти та культів з питань: порядку заповнення
службових формулярів; руху кадрів викладачів ліцею; залучення учнів до
примусових робіт.
8. Румунською мовою.
1357.      1. Ф. 233
2. Жіноча початкова школа „Олтя Доамна” по вул. Штефана Великого,
м. Чернівці
3. Засновано у 1866 р. Діяла відповідно до законів Австрії про початкову освіту
та була підпорядкована Крайовій шкільній Раді Буковини. Після входження
Буковини до складу Румунії (березень 1918 р.) діяла відповідно до закону
“Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована державному секретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства
освіти Румунії і XIV округовому шкільному інспекторату. Навчання в школі,
згодом ліцеї № 2 тривало 7 років. Існували додаткові класи, а також відділення: румунське, німецьке, польське, єврейське. При школі діяв дитячий садок.
Учениці мали змогу закінчити навчання екстерном.
4. 1941–1944 рр.
5. 3 справи
6. 2009 р.
7. Свідоцтво про завершення 7-го класу ліцею у м. Радауці О. Кутазіей та листування про видачу їй свідоцтва. Заяви учениць: про видачу їм свідоцтв про
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завершення повних та неповних курсів навчання в ліцеї; про переведення у
інші ліцеї; про складання вступних іспитів. Правила складання вступних іспитів заочного курсу навчання на 1944 р. Списки осіб з числа адміністративного
персоналу та викладачів ліцею, яких було евакуйовано до Румунії.
8. Румунською мовою.
1358.      1. Ф. 276
2. Державний жіночий ліцей “Юлія Хашдеу”, м. Хотин Хотинського повіту
Бессарабської губернії
3. Засновано у 1902 р. як приватну школу ІІ категорії, що утримувалася за рахунок коштів, внесених за навчання. У 1904 р. школа була реорганізована в
прогімназію, згідно рішення міністерства народної освіти Росії від 1 квітня
1904 р. У 1913 р. згідно з наказом міністерства народної освіти Росії від 11
квітня 1913 р. прогімназію реорганізовано в міську восьмикласну жіночу гімназію, яка діяла, з перервами, до 1918 р. При гімназії існував педагогічний
клас. Після його закінчення учениці отримували право працювати домашніми вчителями. Заняття в гімназії проводились російською мовою. Після входження Бессарабії до складу Румунії (березень 1918 р.) гімназія діяла на підставі законів та положень про середню освіту від 16 липня 1921 р. та від 22
грудня 1925 р. У 1919 р. гімназію реорганізовано в міський жіночий ліцей з
румунською мовою навчання. З 1924 р. міський жіночий ліцей діяв під назвою державний жіночий ліцей “Юлія Хашдеу”. Підпорядковувався Генеральному директорату освіти Бессарабії (до 1924 р.), ХІV округовому шкільному
інспекторату, директорату освіти та віровизнань Буковини. Ліцей ліквідовано
у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 4 справи
6. 2009 р.
7. Списки викладачів, яких евакуйовано до Румунії та репатрійовано до Німеччини. Списки викладачів, які підлягають мобілізації до румунської армії та
евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Довідки про
виконання примусових робіт викладачами, які евакуйовані вглиб Румунії.
Листування з префектурою повіту про евакуацію службовців ліцею у зв’язку
з наближенням лінії фронту. Списки евакуйованих.
8. Румунською мовою.
1359.      1. Ф. 282
2. Каса соціального страхування, м. Чернівці
3. Створено згідно з наказом міністра-делегата Буковини від 24 травня 1919 р., як
тимчасову установу зі страхування працівників від нещасних випадків. 5 жовтня 1933 р., згідно з декретом міністерства праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення установу реорганізовано в касу соціального страхування.
Каса здійснювала контроль за обов'язковим страхуванням всіх працюючих,
лікуванням і госпіталізацією хворих, наданням матеріальної допомоги, нарахуванням пенсій потерпілим від нещасних випадків, займалась інспекційними перевірками промислових підприємств і майстерень, шкіл та їдалень,
призначенням пенсій вдівцям і вдовам, наданням матеріальної допомоги для
поховання померлих, контролювала своєчасність сплати страхових внесків,
видачу і заміну страхових книжок. Каса соціального страхування була ліквідована в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час
Другої світової війни на деякий час поновила свою діяльність та остаточно
припинила її у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 11 справ
6. 2009 р.
7. Листування з Центральною касою соціального страхування у м. Бухаресті з
питань: розгляду заяв громадян з питань демобілізації членів їх родин з армії;
призначення на вакантні посади; прийняття на роботу; передачі в оренду май-
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на; надання відомостей про сплату страхових внесків; надання допомоги репатрійованим громадянам; встановлення термінів сплати страхових внесків;
зняття штрафів за несплату внесків.
8. Румунською мовою.
1360.      1. Ф. 242
2. П’ятий дорожній інспекторат, м. Чернівці
3. Згідно положень тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини від 12 листопада 1918 р. на Буковині було створено секретаріат суспільних робіт. На підставі рішення міністерства суспільних робіт від 14 березня
1921 р. секретаріат було реорганізовано у дирекцію мостів та шосейних доріг
Буковини. У 1932 р. дирекцію перейменовано у П’ятий дорожній інспекторат. До функцій інспекторату входило: здійснення загального керівництва будівництвом, ремонтом та благоустроєм доріг, мостів та будівель, складання
проектів, планів та карт доріг, вирішення питань матеріального забезпечення
будівельних робіт. Припинив свою діяльність у 1940 р. у зв’язку з входженням
Північної Буковини до складу УРСР. Поновив діяльність у другій половині
1941 р. під час румунської окупації краю. Ліквідовано у березні 1944 р. після
звільнення Буковини Червоною Армією. За час свого існування інспекторат
мав такі назви: 10-а дирекція мостів та шосейних доріг (1924–1927), 10-й інспекторат мостів та шосейних доріг (1927–1929), 4-й дорожній інспекторат
(1936, 1938), 7-й дорожній інспекторат (1940).
4. 33 справи
5. 1920–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Адміністративні карти Румунії із зазначенням мережі шосейних доріг. Карти
Буковини із зазначенням мережі державних, повітових та комунальних доріг.
Сітуаційні плани доріг та мостів. Креслення мостів.
8. Румунською мовою.
1361.      1. Ф. 278
2. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 113.
4. 1 справа
5. 1939р.
6. 1993 р.
7. Протоколи розслідування карних злочинів.
8. Румунською мовою.
1362.      1. Ф. 283
2. Канцелярія Чернівецького губернатора, м. Чернівці
3. У ході бойових дій Першої світової війни російські війська тричі займали
Буковину (2–20 вересня 1914 р., 27 вересня 1914 р. – 21 лютого 1915 р., 18
червня 1916 р.– 3 серпня 1917 р.), на теренах якої була утворена Чернівецька
губернія, очолювана губернатором, якого призначав імператор Микола ІІ. При
губернаторові діяла канцелярія, яка уособлювала всю виконавчу владу царату
в краї. До функцій канцелярії входило: встановлення нагляду за особами, які
підозрювалися у вчиненні опору російському уряду чи були ворожо налаштовані проти російської влади; організація висилки антиросійських елементів
вглиб Росії; розшук дезертирів російської армії; боротьба зі шпигунством,
мародерством та порушниками законів; накладання штрафів на порушників
постанов військового часу; боротьба з епідеміями, епізоотіями, відкриття
лікувальних і навчальних закладів; відновлення промисловості та підприємницької діяльності в краї; надання матеріальної допомоги бідуючому населенню. Припинила свою діяльність у серпні 1917 р. після остаточного виведення
російських військ з території Буковини.
4. 65 справ
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5. 1915–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Справи про встановлення таємного нагляду за особами, підозрюваними в протидії російському уряду, висилку вглиб Росії осіб, ворожо налаштованих проти російської влади, накладання штрафів за порушення постанов військового
часу, розшук дезертирів. Відомості нарахування зарплати
8. Російською мовою.
1363.      1. Ф. 296
2. Чернівецький легіон молодіжної монархічної організації “Стража Церій”,
м. Чернівці
3. Створено згідно декрету-закону Королівства Румунії “Про створення молодіжної організації “Стража Церій” від 8 жовтня 1937 р. До функцій організації
входило: виховання молоді в дусі фізичного та духовного розвитку, відданості
державі; об'єднання молоді у воєнізовані загони тощо. Легіон припинив існування у 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР.
4. 35 справ
5. 1937–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Протоколи засідань осередків організації “Стража Церій” в комунах Чернівецького повіту. Рапорти керівництва Чернівецького легіону організації
“Стража Церій” про призначення і переміщення командирів підрозділів, вручення командирам підрозділів довідок про закінчення кадрової школи. Плани
роботи груп організації “Стража Церій” в навчальних закладах м. Чернівці.
Повідомлення керівництва організації “Стража Церій” Сучавської округи, командирів підрозділів організації про діяльність воєнізованих груп, призначення чергувань у групах, пересилання членських внесків Чернівецькому легіону.
Програми занять з санітарної підготовки, концертів і вечорів розваг, підготовки зв'язківців у комунах Буковини.
8. Румунською мовою.
1364.      1. Ф. 298
2. Дирекція обліку і реєстрації нерухомого майна, м. Чернівці
3. Підпорядковувалась міністерству землеробства та нерухомого майна Австрії.
4. 54 справи
5. 1820–1918 рр.
6. 1992 р.
7. Плани земельних ділянок, кадастрові, схематичні, ситуаційні плани населених
пунктів Буковини. Оглядові карти державних володінь і володінь Православного релігійного фонду Буковини (1907), листи їх обліку.
8. Німецькою мовою.
1365.      1. Ф. 302
2. Восьма інспекція румунських залізниць Буковини, м. Чернівці
3. На підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини від
12 листопада 1918 р. залізниця Буковини була реорганізована згідно закону
Румунії “Про експлуатацію державних залізниць” від 19 березня 1883 р. Інспекція підпорядковувалась Управлінню румунських залізниць у м. Бухаресті.
Припинила свою діяльність у 1944 р.
4. 1 справа
5. 1931 р.
6. 1992 р.
7. Карта Румунії із зазначенням мережі залізниці.
8. Румунською мовою.
1366.      1. Ф. 306
2. Дванадцята округова лісова дирекція, м. Чернівці
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3. Створено згідно положення “Про організацію автономного управління державними лісами” від 14 жовтня 1935 р. Керувала державними лісництвами
Північної Бессарабії та Північної Буковини. До функцій дирекції входило:
збереження, відновлення, охорона лісів, догляд за лісами, нагляд за промисловим використанням лісів, будівництво лісових доріг і мостів, постачання
палива, будівельних матеріалів. Припинила свою діяльність у 1940 р. у зв’язку
з входженням Північної Буковини до складу УРСР. У 1941 р. під час румунської окупації на деякий час поновила діяльність і остаточно припинила ії у
1944 р.
4. 81 справа
5. 1855–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Карти та плани земельних та лісових ділянок.
8. Румунською мовою.
1367.      1. Ф. 307
2. Рудниковий інспекторат Буковини, м. Чернівці
3. Створений згідно декрету-закону “Про створення і організацію Генерального
директорату рудників” від 26 травня 1920 р. Через округову дирекцію рудників підпорядковувався Генеральній дирекції рудників у м. Бухаресті. До
компетенції інспекторату входило: видача дозволів фізичним та юридичним
особам на експлуатацію піщаних, гіпсових, кам’яних, вапняних, вугільних
кар’єрів, джерел мінеральних вод. Припинив діяльність у 1940 р.
4. 1 справа
5. 1924 р.
6. 1992 р.
7. Гірничопромислова карта Румунії.
8. Румунською мовою.
1368.      1. Ф. 308
2. Шістнадцяте округове відомство річок, м. Чернівці
3. Створено у 1922 р. на зміну ліквідованому Секретаріату громадських робіт
і комунікацій Буковини. Займалось врегулюванням течій рік і річок у краї,
будівництвом гідротехнічних споруд, мостів, гребель, укріпленням берегів,
сплавом лісу, вирішувало питання оренди земельних ділянок та водяних млинів, які належали відомству рік. Припинило свою діяльність у 1940 р. у зв’язку
з входженням Північної Буковини до складу УРСР.
4. 54 справи
5. 1920–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Ситуаційні плани рік Прут, Серет, Черемош, Негру та ін.
8. Румунською мовою.
1369.      1. Ф. 309
2. Комерційне управління електромеханічних підприємств, м. Чернівці
3. Створено у 1887 р. при магістраті м. Чернівці для загального керівництва
електростанціями, які забезпечували потреби міста в електроенергії. Рішенням примарії м. Чернівців від 4 серпня 1942 р. управління електромеханічних
підприємств було об’єднано з водоканалом та перейменовано у Громадське
комерційне управління. Ліквідовано у березні 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Справи з розгляду заяв мешканців м. Чернівці про повернення їм майна, залишеного під час вибуття до Румунії при встановленні радянської влади, що
знаходилось у користуванні комерційного управління електромеханічних підприємств. Справи з розгляду призначення грошової допомоги.
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8. Румунською мовою.
1370.      1. Ф. 314
2. Жіночий індустріальний ліцей товариства “Спілка румунських жінок”,
м. Чернівці
3. У 1919 р. при підтримці філіалу „Спілки румунських жінок”, що знаходився у
м. Ясси, у Чернівцях було відкрито першу приватну професійну жіночу школу на Буковині з одним навчальним класом. Школа фінансувалась за рахунок
благодійних фондів та пожертв. Діяла відповідно до законів „Про професійну
освіту” від 16 лютого 1910 р., 27 січня 1914 р. та рішення міністерства промисловості та торгівлі від 9 лютого 1925 р. При школі діяли майстерні: швацька, з виготовлення та художнього оздоблення різноманітної білизни та курси
художньої вишивки. Вироби, представлені школою, отримували високу нагороду на різних виставках. У другій половині 1941 р. школу було реорганізовано в ліцей. Підпорядковувався ХІV округовому шкільному інспекторату та
директорату освіти і віровизнань Буковини. Ліквідовано у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Циркуляри, листування, заяви та інші документи про заходи щодо підготовки до евакуації викладацького складу ліцею та майна закладу вглиб Румунії
у зв’язку з наближенням лінії фронту, розміщення евакуйованих у Румунії,
надання грошової допомоги на місці евакуації, списки викладачів. Списки:
викладацького складу та адміністративних службовців ліцею, які підлягають
евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту; учнів на отримання грошової допомоги у зв’язку з евакуацій у Румунію.
8. Румунською мовою.
1371.      1. Ф. 315
2. Десятий жандармський полк, м. Чернівці
3. Заснований згідно закону від 19 листопада 1920 р. “Про реорганізацію батальйону “Молдова”. Діяв відповідно до законів “Про створення корпусу сільської
жандармерії Румунії” від 15 листопада 1918 р. та 24 березня 1923 р. Підпорядковувався обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Основні функції: здійснення контролю за роботою жандармських постів, секцій, взводів;
нагляд за іноземними особами, що прибувають з-за кордону; переміщення та
підвищення на посадах окремих жандармів; розслідування фактів крадіжок.
Очолювався полковником. Полку підпорядковувались кілька рот, взводів, секцій, жандармських постів. Ліквідовано у 1929 р. згідно вимог нового закону
“Про реорганізацію сільської жандармерії” від 23 травня 1929 р.
4. 27 справ
5. 1918–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Накази по 10-му жандармському полку (1927). Обіжники поліцейських та жандармських органів про вжиття заходів проти розповсюдження ворожої пропагандистської літератури, реквізицію транспортних засобів у населення для потреб армії, розшук та арешт осіб, які скоїли карні злочини, дезертирів румунської армії, накладання дисциплінарних стягнень на жандармів (1920−1929).
Списки жандармів полку.
8. Румунською мовою.
1372.      1. Ф. 316
2. Секція жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 15 справ
5. 1928–1940 рр.
6. 1992 р.
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7. Журнал реєстрації політичних партій. Рапорти жандармських постів про події
на території комуни. Акти перевірок діяльності жандармських постів.Списки
жандармів. Відомості нарахування зарплати.
8. Румунською мовою.
1373.      1. Ф. 321
2. Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини, м. Чернівці
3. Православний релігійний фонд створено у 1786 р. за постановою Придворної
Військової Ради Австрії відповідно до “Духовного регламенту” австрійського
уряду. Згідно з Імператорським декретом від 17 березня 1791 р. управління
фондом здійснювалося єпископом. З 31 липня 1870 р. фонд підпорядковувався міністерству освіти і віровизнань Австрії. Православний релігійний фонд
Буковини очолював голова Буковинської крайової управи. З 1918 р., коли Буковина увійшла до складу Румунії, фонд було передано в підпорядкування
митрополії Буковини і реорганізовано в Адміністрацію Православного релігійного фонду Буковини. Адміністрація мала такі функції: управління, збереження та використання коштів, підпорядкованих лісних угідь і рибних господарств, будівництво та ремонт церков, парафіяльних будинків, шкіл, ліцеїв,
гімназій, промислових підприємств, лікарень, утримання священиків та церковної обслуги, виплата стипендій незаможним студентам та матеріальної допомоги священикам та їх вдовам. Ліквідовано у 1940 р. унаслідок входження
Північної Буковини до складу УРСР. У 1941 р. на деякий час Адміністрація
Православного релігійного фонду Буковини поновила свою діяльність і остаточно припинила її у 1944 р.
4. 25 справ
5. 1992 р.
6. 1880–1934 рр.
7. Плани будівель митрополії та церков. Оглядові карти лісових та земельних ділянок, що належали фонду.
8. Румунською мовою.
1374.      1. Ф. 325
2. Чернівецька міська єврейська релігійна громада м. Чернівці
3. Створено 1786 р. на підставі наказу австрійського цісаря “Про створення єврейської громади в м. Чернівці”. Єврейська релігійна громада м. Чернівців
об’єднувала місцевих громадян, що сповідували іудаїзм і належали до течії
прогресивного іудаїзму. Діяльність громади поширювалась на м. Чернівці,
його передмістя та населені пункти у межах Чернівецького повіту. Громада
вважала своїм головним завданням виховання своїх членів в дусі загальногуманістичного ідеалу, любові та шануванні Бога. Громада займалась проведенням релігійних церемоній та свят, вивченням вірувань іудаїзму, дбала
про неухильне дотримання законів іудаїзму та відправлення культу, належне
утримання споруд, що належали громаді. Правління громади складалося з голови громади, уповноваженого голови та 5 старост, керівників секцій: з дотримання релігійного культу і релігійних обрядів, з питань освіти, з проведення
благодійної діяльності, з питань фінансування, з питань благоустрою лікарні
та організації поховань. До кожної секції входили по 4 члени. Для задоволення духовних потреб віруючих вибирались головний і молодший рабини.
У відповідності зі Статутом громади, чинним з 1897 р., станом на 12 серпня
1901 р. рабинат громади складався: з головного рабина, молодшого рабина,
уповноваженого рабина, рабина-засідателя. Крім проведення богослужіння і
читання проповідей у суботні та святкові дні, до компетенції головного рабина
входило: ведення книг громадського стану, призначення головного та молодших канторів. Релігійна громада до 1919 р. підпорядковувалась Буковинській
крайовій управі та міністерству віровизнань та освіти Австрії, а з 1919 р. по
1940 р. — Генеральній дирекції віровизнань Румунії. Єврейська релігійна громада припинила свою діяльність у 1940 р. у зв’язку з ліквідацією румунської
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адміністрації. Під час Другої світової війни знову поновила свою діяльність і
остаточно припинила її у 1944 р.
4. 68 справ
5. 1910, 1913–1914, 1920–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Статути єврейських релігійних громад та сіоністських товариств. Справи про
діяльність сіоністських товариств та установ, що знаходились на утриманні
єврейської релігійної громади.
8. Румунською, німецькою мовами.
1375.      1. Ф. 328
2. Примарія комуни Сокиряни Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Листування з префектурою Чернівецького повіту про надання орієнтовних
списків мешканців комуни, примусово відправлених у табори та висланих радянською владою. Список мешканців комуни, висланих радянською владою.
Листування з претурою волості про надання відомостей про іноземних підданих, які знаходяться у комуні.
8. Румунською мовою.
1376.      1. Ф. 329
2. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1942 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Список та особові листки мешканців комуни Сучевени, які були примусово
вислані радянської владою у 1940–1941 рр.
8. Румунською мовою.
1377.      1. Ф. 330
2. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Список та особові листки мешканців комуни Давидівка: які були примусово
вислані радянської владою у 1940–1941 рр.; які репатрійовані у Німеччину.
8. Румунською мовою.
1378.      1. Ф. 331
2. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1943 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Наказ префекта Хотинського повіту про винагороду солдатам, які відмовилися
перебувати на території Бессарабії під час встановлення там радянської влади.
Список солдатів.
8. Румунською мовою.
1379.      1. Ф. 346
2. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 113
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4. 1 справа
5. 1922 рр.
6. 1992 р.
7. Справа про розшук зниклих російських підданих.
8. Румунською мовою.
1380.      1. Ф. 356
2. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії
3. Створено у 1914 р. російською адміністрацією. Вирішувало адміністративні
питання і здійснювало поліцейський нагляд на території повіту. У березні
1917 р. Тимчасовий уряд Росії ліквідував посаду начальника повіту і призначив комісара повіту.
4. 1 справа
5. 1916–1917 рр.
6. 1992 р.
7. Відомості нарахування зарплати працівникам управління.
8. Російською мовою.
1381.      1. Ф. 376
2. Чернівецький округовий секретаріат монархічної партії “Фронт національного відродження”, м. Чернівці
3. 15 лютого 1938 р. королем Румунії Каролем ІІ були заборонені всі політичні
партії. 15 грудня 1938 р. король створив свою політичну організацію – партію “Фронт національного відродження”. Чернівецький округовий секретаріат монархічної партії “Фронт національного відродження” припинив свою
діяльність у червні 1940 р. в зв’язку з ліквідацією румунської адміністрації на
Буковині. У Румунії організація була заборонена 14 вересня 1940 р.
4. 6 справ
5. 1938–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Розпорядження Генерального секретаріату партії “Фронт національного відродження” про відкриття в комунах Буковини кутків пам’яті румунських солдатів, які загинули на війні. Заяви громадян про прийом їх в члени партії.
Посвідчення членів партії.
8. Румунською мовою.
1382.      1. Ф. 379
2. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 33 справ
5. 1921–1929 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри про розшук осіб, які вчинили кримінальні злочини. Рапорти жандармських постів про події в комуні. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1383.      1. Ф. 384
2. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 1 справа
5. 1918–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1384.      1. Ф. 398
2. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту
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3. Див. Ф. 49
4. 1941–1942 рр.
5. 2009 р.
6. 6 справ
7. Інструкції, директивні вказівки, циркуляри міністерства фінансів, префектури
Хотинського повіту з питань: створення зернових запасів для армії; проведення обліку військовозобов’язаних; перепису нерухомого майна мешканців
комуни для нарахування їм податків; забезпечення паливом інвалідів та вдів;
складання списків мешканців комуни, висланих радянською владою та інтернованих у табори. Інструкції, директивні вказівки і циркуляри фінансової адміністрації Хотинського повіту про порядок надання гербових внесків власниками торгівельних підприємств; про порядок призначення пенсій інвалідам
та вдовам вояків, що загинули на війні. Відомості про проведення обліку рухомого та нерухомого майна, залишеного мешканцями, які були примусово вислані радянською владою. Листування з судовими органами про встановлення
майнового стану мешканців, що померли, та осіб, висланих радянської владою, з метою встановлення опіки над майном. Директивні вказівки і циркуляри префектури Хотинського повіту: про надання відомостей про кількість
земельних площ та пасовищ; про надання матеріальної допомоги родинам, де
є чоловіки, мобілізовані до армії. Звіт про економічний стан комуни. Списки:
мешканців, які евакуйовані до Радянського Союзу; осіб, позбавлених румунського громадянства; промисловців. Відомості про майновий стан осіб, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1385.      1. Ф. 399
2. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Справа про відмову видачі мешканцям комуни Руснак З. та Руснак М. свідоцтв
про їхнє етнічне румунське походження для їх повернення з Німеччини до Румунії. Список мешканців комуни, репатрійованих у Німеччину. Інвентарний
опис нерухомого майна, що належить Аубек А.
8. Румунською мовою.
1386.      1. Ф. 401
2. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Списки та особові листки осіб: що лояльно ставилися до радянської влади;
висланих радянської владою; репатрійованих у Німеччину. Справа про проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями комуни: тих, кого вислала радянська влада; тих, хто був інтернований в табори та тих, хто виїхав
до Німеччини. Правила організації та роботи комітетів з надання допомоги
біженцям з Північної Трансільванії, складання їх облікових карток.
8. Румунською мовою.
1387.      1. Ф. 403
2. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 8 справ
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7. Інвентарні відомості обліку майна, привласненого румунськими військами.
Протокол інвентаризації, передачі в оренду та публічного продажу майна, залишеного мешканцями комуни, які були інтерновані в табори, репатрійовані
у Німеччину та вислані радянською владою. Справа про фіксацію майнового
стану осіб, висланих радянської владою, з метою встановлення над ним опіки.
Протоколи перевірок, інвентарні описи майна комуни, відомості та звіти про
кількість та стан дрібних промислових сільських підприємств. Справа про організацію евакуації майна та населення вглиб Румунії у зв’язку з наближенням
лінії фронту.
8. Румунською мовою.
1388.      1. Ф. 406
2. Примарія міста Садгора Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 34
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 14 справ
7. Заяви мешканців м. Садгора про надання їм в оренду нерухомого майна,
залишеного мешканцями, інтернованими в табори, репатрійованими у Німеччину та висланими радянською владою. Договори про передачу в оренду
нерухомого та рухомого майна, залишеного мешканцями міста, що були інтерновані в табори, репатрійовані в Німеччину, вислані радянською владою.
Листки інвентаризації майна мешканців, інтернованих у табори. Протоколи
рішень примарії про надання майна мешканців, інтернованих у табори, у тимчасове користування іншим особам. Заяви мешканців міста з проханням надання їм довідок про підтвердження факту їх примусової висилки радянської
владою. Листування з Чернівецьким змішаним судом про надання відомостей
щодо майна мешканців, висланих радянської владою та померлих.
8. Румунською мовою.
1389.      1. Ф. 408
2. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 10 справ
7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту з питань: складання списків
мешканців комуни, добровільно евакуйованих радянської владою та тих, хто
добровільно зголосився в німецько-українську армію; порядку збирання теплого одягу для вояків румунської армії; порядку проведення комунальних
рад; проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями комуни, добровільно евакуйованих радянською владою, та залишеного державного майна; розшуку підданих Польщі. Заяви мешканців комуни про видачу їм посвідчень про їхнє право на румунське громадянство, довідок про сімейний та
матеріальний стан. Списки мешканців комуни на визнання за ними права на
румунське громадянство.
8. Румунською мовою.
1390.      1. Ф. 409
2. Примарія комуни Шишківці Чернівецького поіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 9 справ
7. Інструкції: Міністерства піклування про порядок оформлення особових справ
на родини вояків, що загинули на фронті; про встановлення графіку перевірок державних установ; префектури Чернівецького повіту про порядок
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інвентаризації та взяття на облік державного майна. Інвентарні відомості на
майно, яке раніше належало мешканцям, інтернованим в табори і перейшло у
власність держави. Списки мешканців комуни: висланих радянською владою,
інтернованих в табори, тих, хто виїхав до Німеччини та Канади; які орендують нерухоме майно, що залишене мешканцями, інтернованими до таборів,
репатрійованими у Німеччину та висланими радянською владою. Циркуляри
префектури Чернівецького повіту: про видачу мешканцям дозволу на проведення музичних вечорів національного характеру; про визнання права на
румунське громадянство за мешканцями комуни; про порядок проведення обміну німецької валюти на румунську (марок на леї). Списки мешканців комуни, які: прийняли румунське громадянство; взяли у оренду будинки євреїв,
інтернованих в табори.
8. Румунською мовою.
1391.      1. Ф. 410
2. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний) Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1942 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Заяви мешканців комуни про передачу їм у тимчасове користування майна, яке
належало мешканцям інтернованим в табори та репатрійованим до Німеччини. Список та особові листки мешканців комуни репатрійованих до Німеччини; висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1392.      1. Ф. 411
2. Примарія комуни Банилів над Черемошем (Банилів) Сторожинецького
повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 13 справ
7. Заяви мешканців комуни про призначення опікунів над майном осіб, висланих
радянською владою, передачу у нову власність майна євреїв, інтернованих
в табори. Листки обліку рухомого та нерухомого майна мешканців комуни,
репатрійованих до Німеччини, інтернованих в табори, висланих радянською
владою. Листування з судовими установами про призначення опіки над майном та дітьми осіб, висланих радянською владою. Інструкції про організацію
вивезення матеріальних цінностей вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії
фронту. Формулярні списки мешканців комуни, які: вислані радянською владою; підлягають евакуації; відмовились від евакуації вглиб Румунії у зв’язку
з наближенням лінії фронту. Відомості державних установ про їхнє майно,
яке підлягає вивезенню вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту.
Посвідчення про евакуацію, видані мешканцям комуни. Перелік майна та документальних матеріалів примарії, які підлягають евакуації.
8. Румунською мовою.
1393.      1. Ф. 413
2. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) Чернівецького
повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 7 справ
7. Заяви мешканців комуни про визнання за ними румунського громадянства.
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Списки мешканців, які: прийняли румунське громадянство; були вислані радянською владою, інтерновані в табори, виїхали до Німеччини. Відомості інвентаризації майна мешканців, які вибули у Німеччину. Особові листки мешканців комуни, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1394.      1. Ф. 420
2. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Список та особові листки мешканців комуни; висланих радянською владою;
репатрійованих до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1395.      1. Ф. 426
2. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Список та облікові картки мешканців комуни, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1396.      1. Ф. 430
2. Примарія комуни Нові Мамаївці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 29 справ
7. Накази, рішення губернаторства Буковини про мобілізацію мешканців комун
на сільськогосподарські роботи, запровадження однакових цін на промислові та продовольчі товари, збирання пожертв у фонд допомоги румунській
армії, реквізицію транспортних засобів для потреб армії, здавання зброї та
боєприпасів, організацію робіт з протиповітряної оборони та світломаскування. Акти приватизації майна мешканців комуни, інтернованих в табори і
яке перейшло у власність держави. Заяви мешканців комуни про передачу їм
у тимчасове користування майна, яке належало мешканцям, інтернованим в
табори та репатрійованим у Німеччину. Відомості обліку: майна та зернових
продуктів, що залишилося від мешканців, інтернованих в табори та репатрійованих у Німеччину; кількості населення та необхідної кількості продуктів
харчування. Матеріали з проведення інвентаризації майна мешканців комуни, висланих радянською владою, інтернованих у табори, депортованих до
Німеччини (циркуляри, акти, листування). Заява мешканця комуни про видачу
довідки, що підтверджує факт затримання та вислання радянською владою
його сина у зв’язку із спробою перейти через кордон в Румунію. Списки мешканців комуни: які втекли до Румунії під час встановлення радянської влади
у 1940–1941 рр.; позбавлених румунського громадянства у зв’язку з таємним
переходом румуно-радянського кордону у 1939 р.; інтернованих у табори; висланих радянською владою. Заяви службовців примарії з проханням видачі їм
дозволу на евакуацію до Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту.
8. Румунською мовою.
1397.      1. Ф. 431
2. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
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4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Листування з префектурою Хотинського повіту про проведення інвентаризації
майна, яке належало мешканцям, інтернованим в табори, репатрійованим у
Німеччину, висланим радянською владою. Акти інвентаризації майна. Директивні вказівки префектури Чернівецького повіту про надання списків мешканців комуни, які виїхали до СРСР. Інвентарні описи майна, яке належало
мешканцям, інтернованим у табори, репатрійованим у Німеччину, висланим
радянською владою; заяви мешканців комуни про передачу їм у тимчасове
користування майна, яке належало мешканцям, інтернованим у табори, репатрійованим до Німеччини, висланим радянською владою. Списки та особові
листки мешканців комуни, примусово висланих радянською владою та мешканців, що виїхали до СРСР добровільно; репатрійованих до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1398.      1. Ф. 432
2. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Циркуляри претури Секурянської волості про проведення підготовчих робіт
з вивозення майна у зв’язку з наближенням лінії фронту. Відомості про проведення інвентаризації та здавання в оренду майна, яке належало мешканцям,
інтернованим в табори, репатрійованим у Німеччину, висланим радянською
владою.
8. Румунською мовою.
1399.      1. Ф. 437
2. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 5 справ
7. Інвентарні описи майна, яке належало мешканцям, інтернованим в табори,
репатрійованим у Німеччину, висланим радянською владою. Заяви мешканців
комуни про визнання за ними румунського громадянства. Списки мешканців
комуни, які: виїхали до Німеччини; були вислані радянською владою.
8. Румунською мовою.
1400.      1. Ф. 440
2. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 15 справ
7. Інструкції, директивні вказівки, циркуляри Губернаторства Буковини, префектури та претури Чернівецької волості з питань: надання відомостей про будинки культури у комунах; збирання пожертв у фонд допомоги румунській армії;
видачі дозволу на носіння зброї; визнання недійсними свідоцтв про зміну віровизнання особами єврейської національності; здавання в оренду майна, яке
належало мешканцям, інтернованим в табори, репатрійованим у Німеччину,
висланим радянською владою; збирання пожертв у фонд допомоги бідним;
надання допомоги сім’ям осіб, мобілізованих до румунської армії. Циркуляри
префектури і претури Чернівецького повіту про заборону продажу продуктів
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харчування за німецькі марки. Інструкції та циркуляри міністерства праці та
соціального забезпечення з питань: створення комітетів з розгляду скарг та
заяв інвалідів війни та надання їм матеріальної допомоги; порядку визнання
прав на румунське громадянство; організації сільськогосподарських робіт; надання відомостей про кількість торговельних та промислових підприємств;
створення запасів зерна для румунської армії. Список та особові листки мешканців комуни: репатрійованих у Німеччину; висланих радянською владою;
які виїхали до Румунії під час встановлення радянської влади; біженців з Північної Трансильванії, які отримали грошову допомогу. Заяви мешканців комуни про визнання за ними румунського громадянства. Інвентарні описи майна,
яке належало мешканцям, інтернованим в табори, репатрійованим у Німеччину, висланим радянською владою. Відомості про наявність земельних площ.
Договори про найм робочої сили землевласниками з метою обробітку земель.
Зауваження губернаторства Буковини після проведення перевірок діяльності
державних установ повіту.
8. Румунською мовою.
1401.      1. Ф. 441
2. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 110
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Циркуляри префектури Дорохойського повіту про проведення перепису єврейського населення комуни, порядок оплати за реквізовану у населення худобу, складання списку інвалідів та сиріт війни з метою призначення їм пенсій.
Списки нежилих будівель, придатних для розміщення біженців. Справа про
позбавлення прав румунського громадянства щодо мешканців комуни, які
працювали у радянських установах.
8. Румунською мовою.
1402.      1. Ф. 442
2. Поліцейський прикордонний загін, м. Заставна Чернівецького повіту
3. Засновано у 1918 р. Діяв у відповідності з законом та положенням “Про створення міської та прикордонної поліції” від 1 квітня 1903 р. та від 28 січня 1920 р.
Складався з відділів: адміністративного, організації нації і територій, сигуранци, процедурного. Основні функції загону: здійснення поліцейського нагляду за адміністративним, політичним, економічним, санітарно-ветеринарним
станом на підпорядкованій території; забезпечення поліцейського нагляду
та облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі на території його діяльності. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції та комісаріату поліції
м. Садгора. Ліквідований у 1944 р.
4. 1926–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 135 справ
7. Анкетні листи іноземних підданих, які мешкають у м. Заставна. Списки іноземних підданих, які мешкають у м. Заставна. Списки членів комітету українського націоналістичного товариства “Народний дім” м. Заставна; статут
товариства. Список офіцерського та сержантського складу запасу, які мешкають на території м. Заставна. Копія наказу міністерства внутрішніх справ
у зв’язку з прибуттям у Румунію німецької комісії для перемовин з промислових питань; наказ військового командування на Буковині про конфіскацію
та знищення радянських пропагандистських матеріалів румунською мовою.
Повідомлення про результати проведених ІІ корпусом армії облав; про пограбування, скоєні румунськими офіцерами під час окупації Буковини. Листування з органами поліції про діяльність українських націоналістів. Копії
наказів поліцейських органів вищого рівня для ознайомлення та відповіді
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поліцейського загону про осіб, які переслідуються за комуністичну пропаганду; про шпигунів на користь Англії; про переслідування ворожих парашутистів; копії інформаційних повідомлень про діяльність осіб на користь радянської влади; про посилення охорони таборів військовополонених. Списки осіб, які працюють на користь радянської влади. Копії інформаційних
повідомлень про діяльність угорського шпигуна та угорську націоналістичну організацію. Список політв’язнів-румунів на угорської території. Список
іноземних підданих на території діяльності загону. Копії інформаційних повідомлень про діяльність ОУН (копія української націоналістичної листівки). Звіти поліцейського загону про настрої серед українського населення.
Листування про осіб німецького походження, які перейшли з румунського
до німецького підданства. Донесення агентів поліції у м. Заставна про діяльність українських націоналістичних товариств. Звіти прикордонного загону про діяльність політичних партій у м. Заставна. Справи про перевірку
політичної благонадійності осіб, що працювали в радянських установах за
часу радянської влади. Слідчі матеріали про смерть мешканців м. Заставна.
Реєстр обліку строків перебування іноземних підданих на території м. Заставна. Особові справи прибічників українського націоналістичного руху;
мешканців комуни, підозрюваних в участі в комуністичному русі. Особові
листки українців, які виїхали до Німеччини; легіонерів. Особові картки осіб,
висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1403.      1. Ф. 443
2. Секція жандармерії в комуні Великій Кучурів Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1935–1936, 1940 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри обласного інспекторату жандармерії. Рапорти жандармів про настрої серед населення. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1404.      1. Ф. 444
2. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 8 справ
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри судових, поліцейських органів та взводу жандармерії Сторожинецького повіту. Рапорти жандармів про події. Документи з особового складу
жандармерії.
8. Румунською мовою.
1405.      1. Ф. 446
2. Другий взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту
3. Створено у 1918 р. після входження Буковини до складу Румунії. Діяв відповідно до вимог закону про жандармерію від 15 листопада 1918 р. Взвод був
підрозділом роти та підпорядковувався 10-му жандармському полку в м. Чернівці. Основні функції: проведення заходів, спрямованих на перепинення
ведення комуністичної пропаганди та проти осіб, які скоїли карні злочини,
розшукування дезертирів румунської армії, розслідування карних злочинів.
Взводи розташовувались у містах Буковини. Ліквідовано у 1929 р. згідно вимог нового закону “Про реорганізацію сільської жандармерії” від 23 травня
1929 р.
4. 1 справа
5. 1919–1920 рр.
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6. 1992 р.
7. Списки жандармів взводу.
8. Румунською мовою.
1406.      1. Ф. 447
2. Третій взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 446
4. 14 справ
5. 1919–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських, поліцейських та судових органів вищого рівня про:
виявлення осіб, які розшукуються державними органами; надання дозволу на
носіння зброї; посилення паспортного контролю; розшук фальшивомонетників. Рапорти та протоколи шефів жандармських постів про настрої серед населення та нештатні події на підпорядкованій території.
8. Румунською мовою.
1407.      1. Ф. 448
2. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 446
4. 8 справ
5. 1919–1923 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення та рапорти шефів жандармських постів про нештатні події та настрої серед населення. Відомості нарахування зарплати.
8. Румунською мовою.
1408.      1. Ф. 449
2. Жандармський пост у с. Банилів над Серетом (нині Банилів) Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1919–1920 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри органів жандармерії про боротьбу з комуністичним рухом та нагляд за діяльністю політичих партій. Рапорти жандармів про події.
8. Румунською мовою.
1409.      1. Ф. 453
2. Жандармський пост у с. Борівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1929, 1923 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри командування корпуса жандармерії. Слідчі документи.
8. Румунською мовою.
1410.      1. Ф. 454
2. Жандармський пост у с. Старі Бросківці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1919–1929 рр.
6. 1992 р.
7. Циркуляри органів жандармерії. Контрольні рапорти жандармів.
8. Румунською мовою.
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1411.      1. Ф. 455
2. Жандармський пост у с. Буда Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1926, 1933, 1939 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії про боротьбу з комуністичним рухом, розшук
дезертирів та злочинців. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1412.      1. Ф. 458
2. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського жандармського управління у Бельцькому, Хотинському, Сорокському та Оргіївському повітах, м. Новоселиця Хотинського повіту
3. Діяв на підставі “Положення про корпус жандармів” від 19 вересня 1867 р.
Займався політичним розшуком з карними функціями. Підпорядковувався помічникові начальника губернського жандармського управління. Припинив діяльність у 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію
Румунії.
4. 1 справа
5. 1914–1915 рр.
6. 1992 р.
7. Листування з поліцейськими установами з поточних питань їх діяльності.
8. Російською мовою.
1413.      1. Ф. 460
2. Жандармський пост у с. Глибока Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники інспекторату жандармерії про розшук громадян.
8. Румунською мовою.
1414.      1. Ф. 461
2. Жандармський пост у с. Жадова Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1919–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники префектури Сторожинецького повіту та органів жандармерії. Особові документи жандармів.
8. Румунською мовою.
1415.      1 .Ф. 462
2. Жандармський пост у с. Южинець Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1928 р.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії про порядок проведення виборів та розшук
злочинців.
8. Румунською мовою.
1416.      1. Ф. 463
2. Жандармський пост у с. Зеленів Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
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4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії про розшук злочинців.
8. Румунською мовою.
1417.      1. Ф. 464
2. Жандармський пост у с. Їжівці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії з питань особового складу.
8. Румунською мовою.
1418.      1. Ф. 466
2. Жандармський пост у с. Карапчів Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 6 справ
5. 1919–1920, 1931 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії. Слідчі документи на жителів села.
8. Румунською мовою.
1419.      1. Ф. 467
2. Жандармський пост у с. Костинці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1923 р.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії.
8. Румунською мовою.
1420.      1. Ф. 468
2. Жандармський пост у с. Стрілецький Кут Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1937, 1939–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники міністерства внутрішніх справ, префектури повіту, жандармських
органів. Слідчі матеріали на жителів села. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1421.      1. Ф. 469
2. Жандармський пост у с. Красноїльськ Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920 р.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів.
8. Румунською мовою.
1422.      1. Ф. 471
2. Жандармський пост у с. Малий Кучурів Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1935–1940 рр.
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6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про настрої серед населення та про події.
8. Румунською мовою.
1423.      1. Ф. 472
2. Жандармський пост у с. Великий Кучурів Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1935–1936, 1940 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про настрої серед населення. Слідчі матеріали на
мешканців села.
8. Румунською мовою.
1424.      1. Ф. 473
2. Жандармський пост у с. Лашківка Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 5 справ
5. 1933–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармського взводу у м. Чернівці. Інформаційні повідомлення
про настрої серед населення.
8. Румунською мовою.
1425.      1. Ф. 474
2. Жандармський пост у с. Луковиця Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1918–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Списки іноземних піданих.
8. Румунською мовою.
1426.      1. Ф. 475
2. Жандармський пост у с. Мамаївці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1927–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Таємні накази, інформаційні повідомлення, циркуляри органів жандармерії
про діяльність українських націоналістичних організацій, легіонерів, комуністичної партії та ін.
8. Румунською мовою.
1427.      1. Ф. 476
2. Жандармський пост у с. Мигове Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1919–1920 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники інспекторату жандармерії.
8. Румунською мовою.
1428. 1.      Ф. 477
2. Жандармський пост у с. Мілієве Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
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5. 1920–1921 рр.
6. 1993 р.
7. Обіжники жандармських і судових органів.
8. Румунською мовою.
1429.      1. Ф. 481
2. Жандармський пост у с. Рогізна Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1932, 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Журнал реєстрації документів, які підтверджують використання грошей на
харчування жандармів посту. Інструкції жандармських органів вищого рівня
про методи боротьби з комуністичним та українським націоналістичним рухами. Рапорти про переслідування: комуністів; мешканців комуни, які працювали на користь радянської влади. Рапорти про встановлення окупаційного
режиму; заборону розмовляти українською мовою; заборону призиву до румунської армії мешканців української національності. Списки комуністів, які
мешкали на території комуни та були евакуйовані радянською владою. Справа
сектантів, засуджених на один рік ув’язнення за проведення таємних зборів.
Статті, плакати, розрахункові відомості, які були знайдені в українських націоналістів.
8. Румунською мовою.
1430.      1. Ф. 483
2. Жандармський пост у с. Сокиряни Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 5 справ
5. 1993 р.
6. 1936–1937, 1941–1942 рр.
7. Слідчі справи осіб, запідозрених в комуністичної діяльності. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1431.      1. Ф. 484
2. Жандармський пост у с. Слобода-Банилів Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники батальону жандармерії.
8. Румунською мовою.
1432.      1. Ф. 485
2. Жандармський пост у с. Слобода-Комарівці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1919–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії.
8. Румунською мовою.
1433.      1. Ф. 486
2. Жандармський пост у с. Ставчани Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 16 справ
5. 1920–1937 рр.
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6. 1992 р.
7. Накази та обіжники військових та жандармських органів. Статистичні таблиці
та списки членів політичних організацій. Справи про нагляд за підпільними
організаціями.
8. Румунською мовою.
1434.      1. Ф. 488
2. Жандармський пост у с. Тернавка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 13 справ
5. 1924–1934 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії. Слідчі матеріали на жителів села. Списки студентів – уродженців с. Тернавка.
8. Румунською мовою.
1435.      1. Ф. 490
2. Жандармський пост у с. Чудей Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1919–1920 рр.
7. 1992 р.
8. Обіжники органів жандармерії та префектури повіту.
9. Румунською мовою.
1436.      1. Ф. 491
2. Жандармський пост у с. Шипинці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 7 справ
5. 1932–1936 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармського легіону м. Чернівці. Інформаційні повідомлення
жандармських органів про діяльність українських націоналістів та політичних організацій. Листування з органами жандармерії про розшук осіб та нагляд за іноземними підданими.
8. Румунською мовою.
1437.      1. Ф. 492
2. Жандармський пост у с. Шепіт Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1919–1920 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії з питань діяльності жандармських постів.
8. Румунською мовою.
1438.      1. Ф. 493
2. Жандармський пост у с. Шишківці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1919–1921, 1928, 1940 рр.
6. 1992 р.
7. Накази органів жандармерії про розшук комуністів, дезертирів та злочинців.
Рапорти жандармів. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
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1439.      1. Ф. 496
2. Консульство Чехословацької Республіки в м. Галаці
3. Створено як представництво Чехословацької держави для охорони прав та інтересів своєї держави та її громадян на території Румунії. Підпорядковувалось
міністерству закордонних справ Чехословаччини і посольству Чехословацької
Республіки в Румунії. До функцій консульства входило: вирішення політичних, економічних, культурних питань регіонального рівня, сприяння діяльності політичних, наукових діячів та митців Чехословаччини і Румунії, видача
віз і дозволів на виїзд до Чехословаччини, пролонгація строку дії закордонних паспортів чехословацьким громадянам, вирішення справ про спадщину.
У квітні 1932 р., після ліквідації консульства Чехословацької Республіки в
м. Чернівцях, і до поновлення його діяльності в 1933 р., його функції виконувало консульство в м. Галаці.
4. 758 справ
5. 1921–1939 рр.
6. 1992 р.
7. Заяви, справи, листування про видачу і продовження строку дії паспортів чехословацьким підданим.
8. Румунською мовою.
1440.      1. Ф. 497
2. Консульство Чехословацької Республіки в м. Чернівці
3. Створено після входження Буковини до складу Румунії. 23 квітня 1932 р. було
ліквідовано, а його повноваження були передані консульству Чехословацької Республіки в м. Галаці (Румунія). Поновило свою діяльність у 1933 р. До
функцій консульства входило: вирішення політичних, економічних стосунків
регіонального рівня, культурного обміну між Чехословаччиною і Румунією
(сприяння політичним та науковим діячам, митцям Чехословаччини на Буковині), видача віз і дозволів на в'їзд до Чехословаччини, пролонгація строку дії
закордонних паспортів чехословацьким підданим, вирішення питань репатріації чехословацьких громадян. Підпорядковувалось міністерству закордоннних справ Чехословаччини і посольству Чехословаччини в Румунії. Припинило діяльність у 1940 р.
4. 864 справи
5. 1933–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційне повідомлення міністерства закордонних справ Чехословаччини
про політичні події на Буковині, кількість угорського населення в Чехословаччині, осіб з фальшивими паспортами. Бюлетені міністерства землеробства
Румунії про епізоотії. Огляд стану економіки Чехословаччини. Справи про видачу закордонних паспортів, дозволів на виїзд до Чехословаччини румунським
громадянам, репатріацію чехословацьких підданих, транзитний проїзд через
Чехословаччину. Наукові та політичні статті Яна Моравека, доктора Ледерера,
Яна Корчмара, професора Боровички про зовнішню і внутрішню політику Чехо
словаччини, статті-інформації про президентів Чехословаччини Томаша Гарріга
Масарика і Едварда Бенеша, залу Владислава і стару крайову палату Празького
Кремля, становище громадян єврейської національності в Габсбурзькій монархії. Декрет уряду Чехословаччини про відкриття нових міжнародних авіаліній. Листування з міністерствами закордонних справ, народної освіти, торгівлі
Чехословаччини, чехословацьким посольством в Бухаресті, Народною Радою в
Братиславі, чехословацько-румунською палатою економіки, консульством Чехословаччини в м. Галаці, консульством Польщі в м. Чернівцях, управлінням
міжнародних і чехословацьких ярмарків, інспекторатом та квестурою поліції,
примарією м. Чернівці, чехословацькими і румунськими фірмами про міждержавні фінансові, та торговельні стосунки, святкування дня народження президента Т.Г. Масарика, видачу віз і дозволів на виїзд в Чехословаччину, експорт та
імпорт промислових і продовольчих товарів і сировини, кількість чехословацьких
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громадян, які проживали на території Буковини, гастролі на Буковині чехословацьких митців, навчання іноземців в чехословацьких вищих навчальних закладах, видачу свідоцтв про народження, діяльність товариств і гуртків ім. Масарика, словацької школи в комуні Пояна Мікулуй Кимпулунгського повіту.
8. Румунською мовою.
1441.      1. Ф. 500
2. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту, м. Новоселиця
3. Створено у березні 1918 р. Після запровадження посади королівського намісника округи Сучава, згідно декрету-закону від 29 вересня 1938 р. всі структурні підрозділи поліції Хотинського повіту підпорядковувались Чернівецькому
обласному інспекторату поліції. До функцій комісаріату поліції входило забезпечення проведення владними структурами державних, військових, господарських та політичних заходів з нагляду за політичними партіями, товариствами, громадянами іноземних держав, боротьба з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку. Припинив свою діяльність у 1940 р. в зв’язку з
приєднанням Бессарабії до УРСР. Під час Другої світової війни на деякий час
поновив свою діяльність і був остаточно ліквідований у 1944 р.
4. 1935–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 255 справ
7. Накази, рішення, циркуляри, листування з питань: створення при примаріях
комісій з проведення інвентаризації державного майна; конфіскації радіоприймачів, забороненої літератури; створення запасів зерна, бавовни, шкіри для потреб румунської армії; надання матеріальної допомоги родинам, в
яких є особи, мобілізовані до румунської армії. Накази обласного інспекторату поліції м. Кишиніва про розшук та нагляд за особами, які підозрюються у комуністичній діяльності. Інструкції, накази, рішення, циркуляри: про
територіальний поділ провінції Буковина на комуни і села; про накладення
дисциплінарних стягнень на службовців поліції; про порядок підвищення та
переміщення поліцейських у службової діяльності; про надання права пересування залізницею. Накази обласного інспекторату поліції м. Кишиніва про
посилення нагляду за особами, підозрюваними у комуністичної діяльності.
Інструкції, накази, рішення, циркуляри про залучення військовополоненнях
до сільськогосподарських робіт; про проведення перепису мешканців 1918–
1940 рр. для призову до армії; про притягнення осіб до відповідальності за
проїзд залізницею без квитка; про встановлення осіб, затриманих без документів; про надання дозволу на носіння зброї. Справи з нагляду за діяльністю:
політичних партій та угрупувань; філії сіоністської організації у м. Новоселиця; релігійних сект; за учасниками комуністичного руху. Журнал реєстрації
ордерів на арешт мешканців. Справа про проведення реквізиції транспортних
засобів. Листування комісаріату поліції м. Новоселиці з поліцією м. Хотина та
іншими органами поліції про діяльність національних меншин, професійних
та релігійних організацій, конфіскацію заборонених газет, журналів та книг,
перевірку діяльності різних осіб під час радянської влади у краї, нагляд за членами політичних партій. Особові листки та донесення агентів поліції. Відомості про розшук та переслідування осіб, що перебувають у розшуку. Протоколи, заяви, листування про притягнення до відповідальності осіб, які скоїли
карні правопорушення. Відомості про політичну благонадійність службовців
поліції. Списки: югославських комуністів; допризовників, яких залучено до
примусових робіт; мешканців Герци та Новоселиці єврейської національності.
8. Румунською мовою.
1442.      1. Ф. 501
2. Легіон жандармерії м. Хотин Хотинського повіту
3. Засновано у 1929 р. відповідно до вимог нового закону “Про створення легіонів
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жандармерії та територіальний розподіл їх діяльності” від 23 травня 1929 р.
Легіон складався з декількох секцій жандармерії. Командував легіоном капітан або майор. Функції легіону: керівництво жандармськими постами та секціями у зоні своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на протидію
комуністичній, націоналістичній та іншій антидержавній пропагандистській
діяльності, розшук осіб, які переслідувалися поліцейськими органами за скоєні карні злочини. Підпорядковувались обласному інспекторату жандармерії
м. Чернівців. Ліквідовано у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 67 справ
7. Інформаційні повідомлення та листування з Хотинською повітовою поліцією
про відправку в концентраційний табір місцевих мешканців, підозрюваних в
організації диверсійних груп; про охорону табору військовополонених. Відомості про реквізицію транспортних засобів у жителів комун для потреб румунської армії. Слідчі матеріали: на членів комуністичної організації в с. Бузовиця; у справах мешканців Хотинського повіту, звинувачених у комуністичної діяльності; на учасників першотравневої демонстрації у комуні Липкани;
у справі осіб, звинувачених у крадіжках; про розповсюдження листівок комуністичного спрямування; у справі таємного переходу румуно-радянського
кордону; у справі з розкриття осередку комуністичної організації у чоловічої
гімназії; у справі радянських розвідників; у справі про звинувачення у дезертирстві з румунської армії. Справа з розслідування диверсій на залізниці. Особові листки місцевих жителів, звинувачених у збиранні інформації на користь
СРСР. Списки службовців жандармерії. Листки обліку власників торговельних та питних закладів Хотинського повіту. Список мешканців Хотинського
повіту, які знаходяться на обліку як неблагонадійні. Особові листки мешканців повіту, підозрюваних у комуністичної діяльності. Відомості на виплату
заробітної плати рядовому та офіцерському складу жандармерії. Справи з перевірки діяльності жителів під час радянської влади у краї в 1940–1941 рр.
Журнал обліку допризовників 1920–1944 рр. призиву, які мешкають на території Хотинського повіту.
8. Румунською мовою.
1443.      1. Ф. 502
2. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту
3. Створено у 1919 р. згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. До функцій відділу входило: нагляд за станом злочинності, політичними настроями серед населення та за іноземними підданими, застосовування покарань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним,
робітничим та національними рухами. Ліквідований згідно вимог закону “Про
створення державної генеральної поліції” від 21 липня 1929 р.
4. 74 справи
5. 1919–1929 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції сигуранци про конгрес третього Інтернаціоналу (1925), ХІV з’їзд румунської Компартії (1929), боротьбу
з радянською контррозвідкою, викриття комуністичних організацій у Бессарабії, розшук осіб, які переслідувались за комуністичну діяльність. Справи
з перевірки політичної благонадійності окремих жителів, видачі паспортів
громадянам повіту. Особові справи агентів сигуранци, українських націоналістів, італійських, польських, чехословацьких, югославських підданих, білоемігрантів. Статистичні таблиці про національний склад деяких сіл повіту.
Списки членів українських товариств “Жіноча громада” та “Руська бесіда”.
Листування з Генеральним інспекторатом сигуранци Буковини про німецьких
і угорських шпигунів, австрійську партію чорно-жовтих легітимістів, політичну благодійність населення повіту, невдоволення селян проведеною
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аграрною реформою, політичні настрої серед національних меншин, еміграцію та імміграцію місцевого населення. Відомості з нарахування зарплати.
8. Румунською мовою.
1444.      1. Ф. 507
2. Рота жандармерії м. Хотин Хотинського повіту
3. Див. Ф. 151
4. 6 справ
5. 1921–1939 рр.
6. 1992 р.
7. Справи про призначення, переміщення та надання відпусток службовцям жандармських підрозділів.
8. Румунською мовою.
1445.      1. Ф. 508
2. Рота жандармерії м. Чернівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 151
4. 14 справ
5. 1919–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про політичні настрої серед населення. Рапорти
жандармів про події. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1446.      1. Ф. 513
2. Легіон жандармерії м. Сторожинець
3. Див. Ф. 212
4. 2 справи
5. 1934, 1939 рр.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи.
8. Румунською мовою.
1447.      1. Ф. 514
2. Обласний інспекторат жандармерії, м. Чернівці
3. Засновано 15 листопада 1918 р. Діяв згідно з законами “Про створення корпусу сільської жандармерії Румунії” від 15 листопада 1918 р., 24 березня 1929 р.
та від 3 червня 1939 р. Жандармський корпус складався з жандармських постів, рот, взводів, секцій, легіонів, полків. Інспекторат здійснював контроль за
роботою жандармських органів Новоселицького, Сторожинецького та Хотинського повітів. Підпорядковувався Генеральному інспекторату жандармерії.
Функції інспекторату: нагляд за соціально-політичною ситуацією на території
його діяльності, розшук карних злочинців, дезертирів румунської армії, фальшивомонетників, розгляд скарг жителів. Остаточно ліквідовано у 1944 р.
4. 80 справ
5. 1918–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Накази обласного інспекторату жандармерії та інспекторату поліції м. Чернівців. Обіжники Генерального інспекторату жандармерії з питань: організації
роботи жандармських підрозділів та функцій командирів жандармських секцій; контролювання соціально-політичної ситуації на території його діяльності; заборони офіцерам брати участь у діяльності товариств та асоціацій;
вжиття заходів боротьби з комуністичним рухом та розповсюдженням пропагандистської літератури; розшуку дезертирів румунської армії; порядку організації протиповітряного захисту; зарахування на службу в жандармських
органах місцевих жителів; підсумків перевіряння роботи жандармських постів Буковини; розшуку карних злочинців. Список жандармських органів Бу-
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ковини. Особові справи рядового складу жандармерії.
8. Румунською мовою.
1448.      1. Ф. 516
2. Жандармський пост у с. Горошівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1936, 1939 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про настрої серед місцевого населення та нештатні події. Обіжники, рапорти та листування про підготовку виборів до румунського парламенту, події на теренах діяльності посту.
8. Румунською мовою.
1449.      1. Ф. 518
2. Жандармський пост у с. Горбово Дорохойського повіту
3. Див Ф. 121
4. 3 справи
5. 1931–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Акти перевірок роботи жандармського посту. Інформаційні повідомлення про
настрої серед населення та нештатні події.
8. Румунською мовою.
1450.      1. Ф. 523
2. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 3 справи
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники батальйону жандармерії “Молдова”. Рапорти про роботу жандармського посту в с. Волчинець.
8. Румунською мовою.
1451.      1. Ф. 524
2. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 4 справи
5. 1919–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії та префектури повіту.
8. Румунською мовою.
1452.      1. Ф. 525
2. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 1 справа
5. 1927 р.
6. 1992 р.
7. Справа про звинувачення комерсанта Шмилера Іосифа у контрабанді.
8. Румунською мовою.
1453.      1. Ф. 526
2. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1936, 1939 рр.
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6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про настрої серед населення та нештатні події на
теренах, контрольованих жандармським постом.
8. Румунською мовою.
1454.      1. Ф. 529
2. Жандармський пост у с. Прилипче Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1918–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Списки комуністів, які проживають у селі. Протоколи про порушення перетинання польсько-румунського кордону.
8. Румунською мовою.
1455.      1. Ф. 530
2. Жандармський пост у м. Сторожинець Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 7 справ
5. 1919–1922, 1934 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії. Статистичні звіти про роботу посту.
8. Румунською мовою.
1456.      1. Ф. 531
2. Жандармський пост у с. Атаки Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1932–1934 рр.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи з обвинувачення громадян в комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1457.      1. Ф. 532
2. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники органів жандармерії про нагляд за місцевими жителями, які підоз
рюються у комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1458.      1. Ф. 535
2. Хотинський змішаний суд, м. Хотин
3. Див. Ф. 140
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 11 справ
7. Директивні вказівки міністерства юстиції: про порядок адміністрування майна,
залишеного мешканцями, які були вислані радянською владою; щодо складання
списків добровольців до німецької армії. Справа про встановлення опіки над майном мешканців, висланих радянською владою. Інструкції та директивні вказівки
міністерства юстиції про порядок організації евакуації архівних матеріалів, майна
суду, працівників суду та членів їх родин вглиб Румунії у зв’язку з наближенням
лінії фронту. Відомості, заяви та листування про видачу заробітної плати, надання відпусток, дозволу на шлюб працівників суду. Заяви колишніх працівни-
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ків суду про зарахування на роботу, видачу довідок, що підтверджують їх роботу
у суді. Заяви про видачу довідок, які підтверджують участь у судовому процесі
у якості перекладачів; витягів з рішень суду про румунізацію прізвищ. Списки
військовозобов’язаних працівників суду; мешканців на отримання та позбавлення
румунського громадянства. Кваліфікаційні листки працівників суду.
8. Румунською мовою.
1459.      1. Ф. 546
2. Жандармський пост у с. Рокитне Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1940–1942 рр.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи.
8. Румунською мовою.
1460.      1. Ф. 547
2. Жандармський пост у с. Стара Жучка Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1919–1943 рр.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи. Список членів релігійних сект.
8. Румунською мовою.
1461.      1. Ф. 549
2. Жандармський пост у с. Ропча Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1919–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів. Листування з жандармськими органами про
проведення мобілізації в армію. Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1462.      1. Ф. 550
2. Жандармський пост у с. Дорошівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1928–1929 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів.
8. Румунською мовою.
1463.      1. Ф. 551
2. Жандармський пост у с. Глиниця Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1919 р.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів
8. Румунською мовою.
1464.      1. Ф. 552
2. Жандармський пост у с. Ленківці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
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5. 1936 р.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення шефа жандармського посту про нештатні події.
Списки жандармів.
8. Румунською мовою.
1465.      1. Ф. 553
2. Жандармський пост у с. Динівці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи на жителів села.
8. Румунською мовою.
1466.      1. Ф. 554
2. Жандармський пост у с. Оршівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1935 р.
6. 1992 р.
7. Контрольна робота жандарма Думитра Попеску.
8. Румунською мовою.
1467.      1. Ф. 555
2. Жандармський пост у с. Василів Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941–1944 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційне повідомлення шефа жандармського посту про настрої серед населення.
8. Румунською мовою.
1468.      1. Ф. 558
2. Жандармський пост у с. Лужани Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1939 р.
6. 1992 р.
7. Слідчи справи.
8. Румунською мовою.
1469.      1. Ф. 559
2. Жандармський пост у с. Кадубівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1справа
5. 1936 р.
6. 1993 р.
7. Список жителів села, які підозрюються в українській націоналістичній діяльності.
8. Румунською мовою.
1470.      1. Ф. 560
2. Жандармський пост у с. Ошихліби Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
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5. 1933–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Список жителів села, які підозрюються в українській націоналістичній діяльності.
8. Румунською мовою.
1471.      1. Ф. 565
2. Жандармський пост у с. Турятка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1933, 1935 рр.
6. 1992 р.
7. Інформаційні повідомлення про настрої серед населення. Список жандармів.
8. Румунською мовою.
1472.      1. Ф. 566
2. Жандармський пост у с. Щербинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1932 р.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи на жителів села.
8. Румунською мовою.
1473.      1. Ф. 567
2. Жандармський пост у м. Єдинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1934 р.
6. 1992 р.
7. Слідчі справи на жителів села.
8. Румунською мовою.
1474.      1. Ф. 568
2. Жандармський пост у с. Іспас Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів.
8. Румунською мовою.
1475.      1. Ф. 569
2. Жандармський пост у с. Рашків Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Справа з нагляду за мешканцями комуни, підозрюваними у веденні комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1476.      1. Ф. 576
2. Жандармський пост у с. Валява Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1928 р.
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6. 1992 р.
7. Обіжники жандармських органів та претури Шипинської волості.
8. Румунською мовою.
1477.      1. Ф. 577
2. Секція жандармерії в комуні Путила Радауцького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1923 р.
6. 1992 р.
7. Контрольні роботи жандармів.
8. Румунською мовою.
1478.      1. Ф. 579
2. Жандармський пост у с. Чортория Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Обіжники обласного інспекторату жандармерії.
8. Румунською мовою.
1479.      1. Ф. 586
2. Секція жандармерії в комуні Лужани Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Рапорт шефа жандармського посту про організацію жителем с. Мамаївці Василем Угринчиком відзначення 85-річчя від дня смерті Т.Г. Шевченка.
8. Румунською мовою.
1480.      1. Ф. 587
2. Жандармський пост у с. Лунка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1936–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Список жандармів.
8. Румунською мовою.
1481.      1. Ф. 588
2. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом Сторожинецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1919, 1923 рр.
6. 1992 р.
7. Списки жандармів. Контрольні работи жандармів.
8. Румунською мовою.
1482.      1. Ф. 589
2. Жандармський пост у с. Іванківці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1920 р.
6. 1992 р.
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7. Протоколи допиту Михайла Печерського, який незаконно перетинав румунськопольський кордон.
8. Румунською мовою.
1483.      1. Ф. 590
2. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 3 справи
5. 1929, 1931 рр.
6. 1992 р.
7. Рапорти керівництва секції жандармерії про ведення окремими особами серед
населення української націоналістичної пропаганди. Списки сектантів.
8. Румунською мовою.
1484.      1. Ф. 591
2. Жандармський пост у с. Хрещатик Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1939 р.
6. 1992 р.
7. Протоколи з розгляду спроби незаконного перетинання румуно-польського
кордону польськими підданими.
8. Румунською мовою.
1485.      1. Ф. 594
2. Секція жандармерії у с. Рогізна Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 113
4. 1935 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Інформаційні повідомлення шефа жандармської секції комуни про український націоналістичний рух.
8. Румунською мовою.
1486.      1. Ф. 602
2. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних доріг
3. Відділ створено одночасно з секретаріатом суспільних робіт згідно тимчасового закону румунської національної ради Буковини від 12 листопада 1918 р.
Підпорядковувався секретаріату суспільних робіт (до 14 березня 1921 р.), дирекції мостів та шосейних шляхів Буковини (до 1927 р.), 10-му інспекторату
мостів та шосейних шляхів, 7-му інспекторату мостів та шосейних шляхів
(до 1940 р.), 5-му інспекторату мостів та шосейних шляхів (до 1944 р.). Відділ керував роботами з будівництва, ремонту та благоустрою доріг, мостів
та окремих будівель, складав проекти і кошториси будівництва, контролював виконання затверджених проектів, законів та положень про дороги, займався кадровими питаннями. Припинив свою діяльність 1940 р. у зв’язку з
об’єднанням Північної Буковини з Радянською Україною та поновив роботу
1941 р. Остаточно ліквідований у березні 1944 р.
4. 1 справа
5. 1941–1944 рр.
6. 1992 р.
7. Карта повіту із зазначенням мережі шосейних доріг.
8. Румунською мовою.
1487.      1. Ф. 606
2. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
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4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Циркуляри претури волості Козмені щодо мобілізації мешканців на примусові
роботи з ремонту та благоустрою доріг. Списки мешканців комуни, що були
вислані радянською владою. Циркуляри претури Чернівецького повіту про
збирання теплого одягу для потреб румунської армії. Договори про оренду
землі, залишеної мешканцями, які були вислані радянською владою і інтерновані в табори. Списки мешканців комуни, позбавлених румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1488.      1. Ф. 607
2. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 110
4. 1941–1942 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Циркуляри по Герцаївської волості з питань: виявлення радянських парашутистів; перевірки службовців, які мешкали на території комуни під час функціонування органів радянської влади; видачі дозволів на право пересування
у зоні військових дій; проведення мобілізації до румунської армії. Особові
листки службовців комуни. Списки мешканців комуни, висланих радянською
владою.
8. Румунською мовою.
1489.      1. Ф. 610
2. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1944 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Циркуляри префектури Хотинського повіту про порядок евакуації майна і
мешканців комуни вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Списки мешканців комуни.
8. Румунською мовою.
1490.      1. Ф. 612
2. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 23 справи
7. Циркуляри префектури Хотинського повіту про взяття на облік радянських
громадян, що мешкають на території комуни. Списки громадян СРСР. Листування з претурою волості Липкани про надання статистичних відомостей
щодо кількості сільськогосподарського інвентарю, залишеного мешканцями,
висланими у табори. Директивні вказівки про порядок визнання румунського громадянства. Списки мешканців комуни, висланих радянською владою.
Інвентарні описи та протоколи обліку майна, яке належало мешканцям, інтернованим у табори та висланим радянською владою. Протоколи обліку та
передачі у тимчасове користування майна, яке належало мешканцям, інтернованим у табори. Справа про призначення опікунів над малолітніми дітьми
мешканців комуни та дітьми інтернованих у табори євреїв. Списки мешканців комуни. Перелік нерухомого майна, залишеного мешканцями, висланими
радянською владою. Циркуляр претури волості про призначення винагороди
солдатам, які відмовилися від перебування на території Бессарабії під час
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встановлення в ній радянської влади; список цих солдатів. Списки мешканців
комуни, засуджених на каторгу за участь у діяльності релігійних сект, заборонених окупаційними властями. Звіт примарії про порядок евакуації службовців та мешканців комуни вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту.
8. Румунською мовою.
1491.      1. Ф. 614
2. Примарія комуни Буда Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 110
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Циркуляри претури Герцаївської волості про боротьбу з комуністичним рухом;
перевірку службовців, які працювали в установах часів радянської влади; позбавлення визнання прав на румунське громадянство за окремими особами.
Циркуляри префектури Дорохойського повіту: про порядок реквізиції транспортних засобів для потреб румунської армії; про надання землі вдовам та
сиротам – жертвам Другої світової війни. Списки: мешканців комуни, позбавлених визнання прав на румунське громадянство; членів команд протиповітряної оборони.
8. Румунською мовою.
1492.      1. Ф. 623
2. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1942, 1944 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Списки мешканців комуни, позбавлених румунського громадянства. Матеріали обліку майна мешканців комуни, висланих радянською владою, інтернованих в табори та репатрійованих у Німеччину, що перейшло у власність
держави. Циркуляри, відомості, списки та листування про порядок евакуації
службовців та мешканців комуни вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії
фронту.
8. Румунською мовою.
1493.      1. Ф. 624
2. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Списки мешканців комуни, висланих радянською владою, мобілізованих в армію, та тих, що вибули з комуни з інших причин.
8. Румунською мовою.
1494.      1. Ф. 625
2. Примарія комуни Кам’яна Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Циркуляри, інструкції, листування Губернаторства провінції Буковина з питань: проведення інвентаризації майна, залишеного радянською владою; збирання коштів у фонд допомоги румунській армії; проведення обміну валюти
на території Буковини і Бессарабії. Списки мешканців комуни, висланих радянською владою.
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8. Румунською мовою.
1495.      1. Ф. 629
2. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1942, 1944 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Циркуляри претури Вижницької волості про організацію протиповітряної оборони. Списки мешканців комуни: які добровільно вступили до української націоналістичної армії; які орендували землі мешканців, висланих радянською
владою та інтернованих в табори. Циркуляри, відомості, списки та листування про порядок евакуації службовців та мешканців комуни вглиб Румунії у
зв’язку з наближенням лінії фронту.
8. Румунською мовою.
1496.      1. Ф. 633
2. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 5 справ
7. Інструкції міністерства внутрішніх справ, розпорядження та постанови Секурянської волості про організацію ППО. Розпорядження і директивні вказівки
генерального штабу румунської армії про мобілізацію населення і транспорту.
Поіменний список мешканців комуни, які за роки радянської влади виїхали
у Донбас та повернулись у роки румунської влади. Циркуляри, відомості,
списки та листування про порядок евакуації службовців та мешканців комуни
вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Листки обліку посівних
площ, худоби та сільськогосподарського інвентарю, яке належало мешканцям
комуни, висланим радянською владою, інтернованим в табори та репатрійованим до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1497.      1. Ф. 635
2. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1942 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Циркуляри та листування з префектурою Хотинського повіту з питань: встановлення нагляду за особами, які прибули на територію повіту під час Другої
світової війни; примусове відправлення осіб, вороже налаштованих до окупаційного режиму, у табори; виявлення та арешту осіб, підозрюваних у комуністичній діяльності; конфіскацію та знищення радянської літератури та
підручників; надання свідоцтв про політичну благонадійність. Відомості про
мешканців комуни, висланих радянською владою. Список мешканців комуни,
вороже настроєних до окупаційного режиму. Циркуляри і листування з претурою волості про перевірку діяльності державних службовців під час діяльності органів радянської влади на Буковині.
8. Румунською мовою.
1498.      1. Ф. 638
2. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
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6. 13 справ
7. Листування з префектурою Хотинського повіту про видачу дозволу на в’їзд та
проживання на території Румунії румунським підданим, які мешкають за кордоном. Циркуляри префектури Хотинського повіту щодо надання відомостей
про кількість мешканців, висланих радянською владою та репатрійованих до
Німеччини. Списки мешканців, висланих радянською владою та репатрійованих до Німеччини. Протоколи, складенні примарією та шефом жандармського
посту про встановлення місця знаходження мешканців комуни 1916–1937 рр.
призиву. Циркуляри префектури Хотинського повіту: про проведення весняних посівних робіт; про забезпечення населення насінням зернових культур;
про надання допомоги біженцям з Північної Трансільванії. Списки мешканців
комуни, що мають худобу. Справа про проведення інвентаризації приватного
майна, яке перейшло у власність держави. Листування з сільськогосподарським відділом примарії м. Хотина про здачу в оренду комунальних ставків.
Списки мешканців комуни, які втікали під час встановлення радянської влади
у 1940 р. Циркуляри претури волості: про надання відомостей про діяльність
релігійних сект; про проведення заходів з їх ліквідації.
8. Румунською мовою.
1499.      1. Ф. 642
2. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 28 справ
7. Циркуляри префектури Хотинського повіту з питань: складання радою з опіки списків дітей, батьки яких вислані радянською владою; порядку надання
мешканцям дозволу на носіння зброї; збирання зерна для потреб румунської
армії. Циркуляри префектури Хотинського повіту про проведення пропаганди
серед населення з метою розповсюдження військового займу. Проект бюджету
комуни на 1941 р. Списки мешканців комуни. Циркуляри префектури Хотинського повіту з питань: порядку надання дозволу на в’їзд у Румунію; надання
допомоги родинам осіб, мобілізованих до румунської армії; складання списків
мешканців, висланих радянською владою; продовження строку обміну радянських грошей; інвентаризації майна, залишеного радянською владою. Списки
та статистичні відомості про національний склад населення комуни. Справи
про проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями, що були вислані радянською владою та інтерновані в табори. Список мешканців комуни,
які виїхали у Донбас під час встановлення радянської влади. Списки мешканців комуни – баптистів і адвентистів. Списки мешканців комуни із зазначенням
складу їх родин. Заяви мешканців комуни про надання їм довідок про етнічне
походження та благонадійність. Циркуляри, протоколи, заяви щодо реєстрації
громадянського стану мешканців комуни. Наказ генерала армійського корпусу
щодо охорони майна румунської влади. Директивні вказівки префектури Хотинського повіту про порядок визнання румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1500.      1. Ф. 647
2. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 11 справ
7. Списки мешканців комуни, які не проживали на території комуни під час визнання за її мешканцями румунського громадянства. Наказ префекта Хотинського повіту про призначення на вакантні посади нотарів комун повіту. Циркуляр
префекта Хотинського повіту про поновлення роботи навчальних закладів.
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Список навчальних закладів. Список мешканців комуни, репатрійованих до
Німеччини. Циркуляри префекта Хотинського повіту: про надання відомостей
щодо мешканців комуни, висланих радянською владою; про складання списків мешканців комуни із зазначенням їх професій; про складання відомостей
про кількість посівних площ та худоби у мешканців комуни. Списки мешканців комуни, позбавлених румунського громадянства. Акти інвентаризації
майна жителів комуни, що померли чи були вислані радянською владою.
8. Румунською мовою.
1501.      1. Ф. 648
2. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Справа про інвентаризацію майна, що залишилося від мешканців, інтернованих в табори, висланих радянською владою, депортованих до Німеччини та
продаж його з публічних торгів мешканцям комуни. Інструкції про порядок
евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Циркуляри префектури волості: про забезпечення населення зерном; про збирання насіння
акації учнями та допризовниками. Витяги з рішень військового трибуналу.
8. Румунською мовою.
1502.      1. Ф. 650
2. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 6 справ
7. Інвентарний опис майна мешканців, інтернованих в табори та репатрійованих
до Німеччини. Заяви мешканців комуни про надання їм у оренду будинків,
залишених мешканцями, що були депортовані до Німеччини. Списки державних службовців примарії комуни, які підлягали евакуації вглиб Румунії
у зв’язку з наближенням лінії фронту. Облікові листки біженців з Північної
Трансільванії.
8. Румунською мовою.
1503.      1. Ф. 651
2. Примарія міста Хотин Хотинського повіту
3. Створено у м. Хотині у квітні 1918 р. у зв’язку з приєднання Бессарабії до Румунії на заміну російській міській управі. Підпорядковувалась претурі повіту.
Виконувала функції адміністративного управління містом. Очолювалась примарем, який обирався на комунальних виборах строком на 4 роки, а з 1941 р.
призначався директоратом адміністративних справ губернаторства провінції
Буковини. Примар також був повноважним представником румунського уряду у місті, виконував рішення комунальної ради, видавав накази, положення,
регламенти. До складу примарій входили такі відділи (бюро): адміністративний, юридичний, статистики, фінансів, економічного постачання, мобілізації,
організації нації та території, записів актів громадянського стану, обліку населення, технічний, шляховий, зоотехнічний та комунальний. Примарія діяла
з певними структурними змінами до весни 1944 р.
4. 1941–1943 рр.
5. 2009 р.
6. 4 справи
7. Листування з префектурою Хотинського повіту з питань: проведення інвентаризації майна, залишеного радянською владою; складання списку мешканців
комуни, висланих радянською владою; проведення реквізиції автотранспорту;
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обміну радянських грошей на румунські. Справа про повернення мешканцю
м. Хотина речей, залишених ним під час втечі у Румунію від радянської влади.
Інструкції, директивні вказівки: про призначення службовців та видачу їм заробітної плати; про забезпечення населення продуктами харчування. Списки
та особові листки мешканців міста, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1504.      1. Ф. 655
2. Примарія міста Вашківці Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р., після встановлення румунської адміністрації у краї
замість австрійських магістратів. Див. Ф. 651.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 18 справ
7. Листки оцінки майна, залишеного євреями, інтернованими в табори і яке перейшло у власність держави. Листки обліку майна мешканців міста, репатрійованих до Німеччини. Рішення примаря про затвердження положення про примусові роботи. Заяви мешканців комуни: про передачу їм у тимчасове користування майна родичів, висланих радянською владою; про право на проживання у м.
Вашківцях. Списки мешканців на право отримання румунського громадянства.
Справа про організацію ППО (плани, схеми, списки). Матеріали про передачу
в оренду торговельних закладів. Бюджети та фінансові звіти примарії. Справи
про надання матеріальної допомоги сім’ям, члени яких були мобілізовані в армію. Циркуляри про організацію евакуації майна та документальних матеріалів
примарії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Документи з особового складу,
відомості на видачу заробітної плати та грошової допомоги службовцям.
8. Румунською мовою.
1505.      1. Ф. 656
2. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Особові листки мешканців комуни, репатрійованих до Німеччини та висланих
радянською владою.
8. Румунською мовою.
1506.      1. Ф. 658
2. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1942 р.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Списки мешканців комуни, позбавлених прав на румунське громадянство.
8. Румунською мовою.
1507.      1. Ф. 661
2. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 10 справ
7. Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про надання відомостей
щодо мешканців, які ведуть антидержавну пропаганду та примусове інтернування їх в табори. Справи з проведення інвентаризації майна, залишеного
мешканцями комуни, репатрійованими до Німеччини, висланими радянською
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владою, інтернованими в табори. Справа з проведення підготовчої роботи по
евакуації майна та мешканців комуни вглиб Румунії у зв’язку з наближенням
лінії фронту. Списки мешканців комуни: інтернованих у табори за комуністичну діяльність; репатрійованих до Німеччини. Списки та особові листки
мешканців комуни, висланих радянською владою.
8. Румунською мовою.
1508.      1. Ф. 664
2. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 4 справи
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники претури Хотинської волості про заходи з проведення евакуації майна службовців. Документи з інвентаризації майна осіб, що були вислані радянськими органами. Список членів релігійних сект.
8. Румунською мовою.
1509.      1. Ф. 665
2. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 110
4. 11 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки: біженців з Північної Трансільванії, що отримали грошову допомогу;
жителів, що були евакуйовані, у зв’язку із наближенням радянських військ.
Списки та особові листки жителів комуни, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1510.      1.Ф. 668
2. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Списки осіб, що повернулися до комуни Ропча після поновлення органів влади Румунії. Облікові картки жителів комуни Ропча, що були вислані в табори
радянською владою. Облікові картки жителів комуни Ропча, репатрійованих
до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1511.      1. Ф. 669
2. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 25 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники претури Хотинського повіту з питань: надання статистичних відомостей про чисельність населення, про кількість земельних площ за категоріями, промислових та торгових підприємств, кладовищ; взяття на облік жителів
єврейської національності та про заборону видавати паспортів німецьким підданим єврейської національності. Списки та особові листки жителів комуни,
що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
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1512.      1. Ф. 671
2. Примарія комуни Рестео Атаки (Дністрівка) Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 12 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники претури Хотинського повіту: про порядок проведення адміністративного поділу повіту на волості; про порядок визнання румунського громадянства за жителями комуни; про заборону румунським громадянам вступати
в шлюб з іноземними громадянами. Секретні інструктивні накази та обіжники
міністерства внутрішніх справ, генеральної дирекції поліції та претури Чернівецького повіту про заборону продажу німецьким солдатам продуктів на
ринках; про заборону спілкування з українцями, які знаходяться на військовій
службі в німецькій армії, з метою недопущення української націоналістичної
пропаганди.
8. Румунською мовою.
1513.      1. Ф. 672
2. Військово-польовий суд командування 11-го військового корпусу, м. Чернівці
3. Створено згідно розпорядження міністерства оборони Австро-Угорщини від
1 вересня 1899 р. і розпочав свою діяльність з 1 жовтня 1899 р. Підпорядковувався військовому міністерству Австро-Угорщини, військовій адміністрації
Буковини. Займався розслідуванням карних злочинів, скоєних військовослужбовцями і виносив по ним вироки. Припинив свою діяльність у 1918 р.
4. 11 справ
5. 1909–1913 рр.
6. 1988 р.
7. Судові вироки та слідчі матеріали. Статистичні відомості про кількість карних
справ. Списки засуджених та притягнутих до відповідальності військовослужбовців.
8. Румунською мовою.
1514.      1. Ф. 673
2. Бригада сигуранци м. Хотин
3. Створено згідно постанови міністерства внутрішніх справ Румунії від 1 березня 1919 р. Підпорядковувалась Кишинівському субінспекторату сигуранци.
До функцій бригади входило: нагляд за політичними настроями населення,
застосування покарань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та націоналістичним рухом, нагляд за іноземними підданими, відслідковування криміналітету. Ліквідована згідно вимог закону “Про
створення державної генеральної поліції” від 21 липня 1929 р.
4. 1 справа
5. 1920–1921 рр.
6. 1992 р.
7. Особова справа комісара сигуранци Василя Поповича.
8. Румунською мовою.
1515.      1. Ф. 674
2. Командування молодіжної монархічної організації “Стража Церій” округи Сучава, м. Чернівці
3. Створено згідно вимог закону “Про створення молодіжної організації “Стража
Церій” від 8 жовтня 1937 р. для координації діяльності всіх легіонів краю.
Головним завданням організації було виховання своїх членів у дусі фізичного
та духовного розвитку та відданості королю Румунії. Припинило діяльність у
1940 р.
4. 58 справ
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5. 1938–1940 рр.
6. 1992 р.
7. Розпорядження та обіжники командування округової організації “Стража Церій” з питань: посилення виховної роботи серед членів легіонів в націоналістичному дусі; сприяння створенню генерального музею “Стража Церій”; видачі довідок вчителям про закінчення курсів командирів підрозділів. Протоколи засідань організації “Стража Церій” в комунах Сучавської округи. Місячні
звіти про діяльність підрозділів повітів і комун Буковини. Акти обстеження
діяльності легіонів “Стража Церій” в комунах Буковини. Списки командирів
підрозділів та членів організації.
8. Румунською мовою.
1516.      1. Ф. 675
2. Сторожинецьке повітове бюро монархічної організації “Аркашул”,
м. Сторожинець
3. Бюро створено у 1928 р. згідно вимог нового статуту товариства “Аркашул”.
Фактично розпочало діяльність у 1933 р., після обрання керівництва. Бюро
здійснювало координацію діяльності осередків товариства “Аркашул” в Сторожинецькому повіті та загальне керівництво ними. Перші осередки товариства “Аркашул” були створенні у 1905 р., на зразок українських товариств
“Січ”, з метою розвитку фізичної культури, опанування навичками гасіння
пожеж, підняття загальної культури серед сільської молоді. 3 березня 1937 р.
всі осередки товариства “Аркашул” увійшли до державної “Служби у справах
виховання румунської молоді” та знаходились під опікою короля. Бюро припинило свою діяльність у 1940 р.
4. 13 справ
5. 1936–1939 рр.
6. 1992 р.
7. Протоколи засідань членів товариств комун Сторожинецького повіту. Звіти
про діяльність товариства “Аркашул” комун Сторожинецького повіту. Списки
членів товариства “Аркашул” комун Сторожинецького повіту.
8. Румунською мовою.
1517.      1. Ф. 676
2. Бригада сигуранци м. Сторожинець
3. Створено згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 1 березня
1919 р. Підпорядковувалась Чернівецькому субінспекторату сигуранци. До
функцій бригади входило: нагляд за політичними настроями серед населення, застосування покарань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та націоналістичними рухами, нагляд за іноземними
підданими, криміналітетом. Ліквідована згідно вимог закону “Про створення
державної генеральної поліції” від 21 липня 1929 р.
4. 1 справа
5. 1922 р.
6. 1992 р.
7. Рапорти агентів сигуранци про нештатні події в повіті. Листування з поліцейськими органами про діяльність службовців, проведення зборів товариств, нагляд за іноземними підданими.
8. Румунською мовою.
1518.      1. Ф. 680
2. Претура Герцаївської волості
3. Створено у 1908 р. згідно закону “Про організацію сільських комун і адміністрацій волостей” від 29 квітня 1908 р. Була вищим адміністративним органом у волості. Репрезентувала у волості державну владу, виконувала рішення
повітової ради, керувала місцевою поліцією, виконувала деякі судові функції,
стежила за громадським порядком, керувала господарським життям волості та
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контролювала діяльність комун. Ліквідована у 1944 р.
4. 4 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Інструкції, обіжники, листування: про порядок продовження строку іноземним підданим на право перебування на Буковині; про матеріальне забезпечення військ німецької армії. Списки, облікові картки осіб, що були вислані в
табори радянськими органами та репатрійованих до Німеччини. Карта комуни
Лунка Дорохойського повіту.
8. Румунською мовою.
1519.      1. Ф. 681
2. Претура Заставнівської волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 1 справа
5. 1940–1943 р.
6. 2009 р.
7. Списки іноземних підданих, що проживали в комунах Заставнівської волості.
8. Румунською мовою.
1520.      1. Ф. 682
2. Претура Сокирянської волості
3. Створено у квітні 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 40 справ
5. 1941–1945 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники Директорату адміністративних справ про відправку в табори жителів єврейської національності. Наказ міністерства національної культури
про відкриття ремісничих шкіл. Відомості про кількість жителів, висланих
до Трансністрії. Доповідні записки примарів про наявність у селах осіб української національності. Списки: жителів комуни, що повернулися з Трансністрії; фірм та промислових підприємств, що належали висланим в табори євреям – мешканцям м. Сокиряни. Списки та особові листки місцевих жителів,
що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1521.      1. Ф 683
2. Претура Чернівецької волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 12 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжник претури волості про проведення обліку біженців-поляків, які проживали на території комун Чернівецької волості. Список населених пунктів,
що входили до комун волості. Список жителів комун волості, які добровільно
виїхали на роботу до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1522.      1. Ф. 685
2. Претура Сторожинецької волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 16 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжник префектури Сторожинецького повіту про порядок надання матеріальної допомоги польським біженцям. Списки: жителів, що є іноземними підданими, біженців з Польщі; осіб, позбавлених румунського громадянства; осіб,
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що повернулися з Німеччини. Статистичні відомості претури Сторожинецької
волості про кількість осіб, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1523.      1. Ф. 686
2. Претура Новоселицької волості
3. Створено у квітні 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 80 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Наказ Губернаторства Буковини про новий адміністративний поділ Буковини. Наказ командира 8-ї піхотної дивізії про оголошення рішення Трибуналу
Хотинського повіту про проведення плебісциту довіри керівництву маршала
Йона Антонеску. Директивні вказівки та повідомлення префектури Хотинського повіту про спорудження пам’ятників солдатам та офіцерам, що загинули у
війні проти СРСР, про організацію урочистих мітингів на честь захоплення
Одеси румунськими військами. Списки та особові листки мешканців волості,
що виїхали до Німеччини. Особові листки біженців з Північної Трансільванії,
що проживали на території Новоселицької волості.
8. Румунською мовою.
1524.      1. Ф. 688
2. Претура Вижницької волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 27 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Особові листки: іноземних підданих, що проживали в комунах Вижницької
волості; жителів, що були вислані радянськими органами. Cписки службовців
державних установ та майна, що підлягали евакуації вглиб Румунії.
8. Румунською мовою.
1525.      1. Ф. 689
2. Претура Кіцманської волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 92 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки та особові листки жителів, що були вислані радянськими органами,
та тих, що були евакуйовані до СРСР. Відомості про перепис населення єврейського походження, про розшук радянських військовополонених, про осіб,
що зголосилися до української армії. Списки осіб, що бажали поїхати до Німеччини на роботу; біженців з Північної Трансільванії; жителів по комунах,
що таємно перейшли через кордон в СРСР до 1940 р.; жителів, що були демобілізовані з румунської армії та повернулися на Буковину після її звільнення
радянськими військами.
8. Румунською мовою.
1526.      1. Ф. 690
2. Претура Вашківецької волості
3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680.
4. 19 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні розпорядження губернаторства провінції Буковина, обіжники
префектури Сторожинецького повіту з питань: виявлення українських націоналістичних організацій та нагляду за їх діяльністю; про порядок надання
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матеріальної допомоги біженцям з Північної Трансільванії. Документи про
позбавлення румунського громадянства жителів комуни. Списки радянських
військовополонених. Списки та особові листки місцевих жителів, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1527.      1. Ф. 695
2. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Губернаторства Буковини, інструкції, обіжники префектури та претури
Хотинського повіту з питань вилучення радянської літератури, архівних церковних документів. Документи про позбавлення румунського громадянства
жителів комуни.
8. Румунською мовою.
1528.      1. Ф. 698
2. Примарія комуни Валя Кузьмина Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 3 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Висновки Губернаторства Буковини про результати перевірки діяльності державних установ повітів Буковини. Списки та особові листки місцевих жителів, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1529.      1. Ф. 699
2. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 3 справи
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки претора Вашківецької волості про використання місцевих
жителів на примусових роботах. Списки жителів: що були вислані радянськими органами; що виїхали на роботу до Німеччини; засуджених за зраду Королівству Румунія.
8. Румунською мовою.
1530.      1. Ф. 702
2. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 3 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки жителів: позбавлених румунського громадянства; висланих радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1531.      1. Ф. 705
2. Управління комісара Чернівецької міської міліції, м. Чернівці
3. Створено російським урядом на базі реорганізованої повітової поліцейської
охорони та Чернівецької міської поліції. Розпочало свою діяльність 21 березня 1917 р. До функцій управління входило: підготовка і проведення виборів
до Всеросійських Установчих зборів; здійснення військової цензури поштової
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кореспонденції та друкованих видань; надання матеріальної допомоги місцевому населенню; охорона майна осіб, які виїхали до Австрії; арешт і розслідування справ осіб, які підозрювалися у шпигунстві, крадіжках, інших злочинах; конфіскація продуктів харчування, прихованих з метою спекуляції; мобілізація населення на фортифікаційні роботи. Припинило діяльність у серпні
1917 р., після остаточного виведення російських військ з території Північної
Буковини.
4. 2 справи
5. 1917 р.
6. 1992 р.
7. Відомості нарахування зарплати.
8. Російською мовою.
1532.      1. Ф. 710
2. Примарія комуни Барбівці (нині Брусниця) Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 15 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з претурою Вашківецької волості з питань перейменування сіл,
ведення обліку руху населення та складання демографічних таблиць. Списки
місцевих жителів, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1533.      1. Ф. 715
2. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Списки місцевих жителів, що були вислані радянськими органами. Списки
жителів польської національності, що виїхали до Німеччини у 1940–1941 рр.
8. Румунською мовою.
1534.      1. Ф. 719
2. Примарія комуни Барладени Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Список місцевих жителів, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1535.      1. Ф. 723
2. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Списки місцевих жителів: позбавлених румунського громадянства; висланих
радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1536.      1. Ф. 725
2. Жандармський пост с. Черленівка Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
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5. 1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа з обвинувачення мешканців комуни в сектантстві.
8. Румунською мовою.
1537.      1. Ф. 734
2. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині
3. Створено у грудні 1918 р. згідно вимог тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини. Здійснював облік нерухомого майна жителів міст
і комун Буковини, реєстрацію присадибних ділянок, маєтків, експропрійованих у поміщиків, складав кадастрові книги, визначав межі земельних ділянок,
проводив реєстрацію особових рахунків землевласників. Припинив свою діяльність у 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив
діяльність під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. і остаточно
припинив існування у 1944 р.
4. 16 справ
5. 1917–1940 р.
6. 1992 р.
7. Кадастрові та ситуаційні плани сіл Буковини
8. Румунською мовою.
1538.      1. Ф. 797
2. Хотинський легіон молодіжної організації “Стража Церій”, м. Хотин
3. Створено згідно декрету-закону “Про створення молодіжної організації “Стража Церій” від 8 жовтня 1937 р. Основні функції: виховання молоді в національному дусі, її фізичний та духовний розвиток, об’єднання молоді у воєнізовані загони тощо. Припинив існування у 1940 р.
4. 4 справи
5. 1937–1940р.
6. 1993 р.
7. Списки командирів груп організації по комунам Хотинського повіту. Акти обстежень стану та діяльності організації у комуні Сулиця.
8. Румунською мовою.
1539.      1. Ф. 798
2. Австрійське консульство у м. Чернівці
3. Створено у 1918 р., після входження Буковини до складу Румунії. Основні
функції: вирішення політичних, економічних, культурних питань і взаємовідносин між Австрією і Румунією на території Буковини; видача віз і дозволів
на виїзд до Австрії; організація репатріації австрійських громадян; підтвердження даних в актах громадянського стану жителів Буковини; вирішення
справ про спадщину; продовження строку дії паспортів австрійських громадян. Підпорядковувалось міністерству закордонних справ Австрії та посольству Австрії в Румунії. Припинило діяльність у 1940 р.
4. 103 справи
5. 1921–1938 рр.
6. 1992 р.
7. Справи про видачу і продовження строку дії закордонних паспортів австрійським, польським, румунським, радянським громадянам. Листування з міністерствами закордонних та внутрішніх справ Австрії, міністерством внутрішніх справ Чехословаччини, посольствами Австрії в Чехословаччині, Польщі,
Румунії, СРСР, консульством Польщі в м. Чернівцях, магістратом та крайовим
судом в м. Відні, округовим управлінням лісовим господарством Буковини,
квестурою поліції м. Чернівців, поліцейським управлінням м. Сучави, префектурою Сторожинецького повіту, приватними підприємствами з питань діяльності Австрійської юридичної академії (1921), розміщення Австрійського
консульства в м. Чернівцях (1921), видачі і продовження строку дії закордонних
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паспортів, встановлення підданства, майнового стану австрійських і румунських громадян, відновлення актів громадянського стану, взаєморозрахунків
фірм, надання матеріальної допомоги австрійським підданим.
8. Німецькою, французькою, румунською мовами.
1540.      1. Ф. 800
2. Військово-польовий суд восьмої піхотної дивізії, м. Чернівці
3. Створено згідно із законом Румунії про військовий трибунал від 1 березня
1917 р. Здійснював розгляд кримінальних і цивільних справ військовослужбовців румунської армії, засвідчував право власності на нерухоме майно,
здійснював нагляд за політичними організаціями, які діяли у м. Чернівцях.
Припинив діяльність у 1940 р. після входження Північної Буковини до складу
УРСР. Під час Другої світової війни поновив свою діяльність і остаточно припинив її у 1944 р.
4. 51 справа
5. 1918–1940, 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Звинувачульні вироки у карних та політичних справах. Витяги з рішень суду
у карних справах. Документи з нагляду за діяльністю релігійних сект на Буковині.
8. Румунською мовою.
1541.      1. Ф. 802
2. Сторожинецький легіон молодіжної монархічної організації “Стража Церій”, м. Сторожинець
3. Див. Ф. 797
4. 1 справа
5. 1939 р.
6. 2009 р.
7. Обіжники Сторожинецького легіону молодіжної монархічної організації
“Стража Церій”.
8. Румунською мовою.
1542.      1. Ф. 804
2. Особливий відділ сигуранци, м. Вижниця
3. Створено у 1919 р. згідно з постановою міністерства внутрішніх справ Румунії
від 1 березня 1919 р. До функцій відділу входило: нагляд за станом злочинності; політичними настроями серед населення та іноземних підданих; застосовування покарань до порушників законів; ведення боротьби з комуністичним,
робітничим та націоналістичними рухами. Ліквідований згідно вимог закону
“Про створення державної генеральної поліції” від 21 липня 1929 р.
4. 1 справа
5. 1939 р.
6. 2009 р.
7. Обіжники Сторожинецького легіону молодіжної монархічної організації
“Стража Церій”.
8. Румунською мовою.
1543.      1. Ф. 805
2. 8–ма піхотна дивізія, м. Чернівці
3. Згідно законів “Про організацію армії” від 1 квітня 1908 р., 8 травня 1913 р. та
13 травня 1930 р. територія Румунії була розподілена між 4-ма армійськими
корпусами, а армійські корпуси на дивізійні регіони. До 1918 р. 8-ма піхотна
дивізія дислокувалась у м. Бакеу. З листопада 1918 р. 8-а піхотна дивізія була
розташована в м. Чернівцях, а її полки – по всій території Буковини і Хотинського повіту Бессарабії. Під час Першої світової війни з 1916 р. дивізія брала
участь у бойових діях. До складу дивізії входили комендант, піхотні, прикор-
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донні, артилерійські, стрілецькі, саперні, жандармські полки, військові школи
та інші служби.
4. 5 справ
5. 1919, 1926 рр.
6. 1991 р.
7. Донесення командування 8-ої дивізії про організацію і діяльність революційних комітетів Бессарабії на території Радянської України, посилення охорони
кордону на річці Черемош. Слідчі матеріали у справах жителів комуни Мамаївці, які звинувачувались у комуністичній діяльності. Відомості на видачу
заробітної плати жандармам.
8. Румунською мовою.
1544.      1. Ф. 815
2. Командування жандармерії на Буковині, м. Чернівці
3. Засновано у 1918 р. Діяло відповідно до законів та положень “Про створення корпусу сільської жандармерії Румунії” від 15 листопада 1918 р. та від 29
березня 1929 р. Підпорядковувалося міністерству внутрішніх справ. Очолювалося генералом – командуючим жандармського корпусу, який призначався
згідно з положеннями спільного декрету–закону міністерства національного
захисту та міністерства внутрішніх справ Румунії. Основні функції: стеження
за подіями на території діяльності; проведення інспекційних перевірок роботи
жандармських постів, легіонів, секцій; розквартирування командного складу
постів, секцій, легіонів; підвищення та переміщення по службі жандармських
офіцерів; організація навчання в жандармській школі за спеціальними програмами. За вказівками міністерства внутрішніх справ мало право змінювати
кількісний склад жандармів в територіальних формуваннях. Ліквідовано у
1940 р.
4. 1 справа
5. 1918 р.
6. 1993 р.
7. Інформаційне повідомлення таємного агента про комуністичну діяльність
мешканця с. Лопушна Георгія Татара.
8. Румунською мовою.
1545.      1. Ф. 818
2. Управління начальника Серетського повіту Чернівецької губернії
3. Створено російським урядом у 1914 р. Вирішувала адміністративні питання і
здійснювала поліцейський нагляд на території повіту. У березні 1917 р. Тимчасовий уряд Росії ліквідував посади начальників повітів та їх адміністративний апарат і призначив комісарів повітів.
4. 2 справи
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Списки урядників та кінно-поліцейських стражників повіту. Відомості на видачу заробітної плати стражникам повіту.
8. Російською мовою.
1546.      1. Ф. 820
2. Жандармський пост с. Розтоки Сторожинецького повіту
3. Див. Ф.121
4. 1 справа
5. 1932, 1941 рр.
6. 1992 р.
7. Протоколи допитів жителів комуни.
8. Румунською мовою.
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1547.      1. Ф. 822
2. Жандармський пост с. Лівинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 4 справи
5. 1932, 1941 рр.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи на жителів села, яки підозрювалися в українській націоналістичній або комуністичній діяльності.
8. Румунською мовою.
1548.      1. Ф. 825
2. Румунське монархічне товариство “Цеціна”, м. Чернівці
3. Створено у 1933 р. з метою зміцнення румунської національної ідеї у сферах
культури, моралі, релігії та економіки. Ліквідовано у 1940 р.
4. 69 справ
5. 1940, 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про діяльність товариства “Цеціна”. Протоколи засідань комітету товариства, список членів товариства. Листування з головою національного інституту кооперації з питань повернення приміщення, яке зайняла військова
частина. Документи про спорудження пам’ятника загиблим на війні румунським солдатам. Службова характеристика віце-голови товариства.
8. Румунською мовою.
1549.      1. Ф. 826
2. Поліцейський прикордонний пункт, с. Хрещатик Чернівецького повіту
3. Засновано у 1918 р. Діяв у відповідності із законами та положеннями “Про
створення міської та прикордонної поліції” від 1 квітня 1903 р. та від 28 січня 1920 р. Функції пункту: надання відомостей про події та адміністративний,
економічний, санітарний, ветеринарний стан на території його діяльності, здійснення поліцейського нагляду та облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції. Ліквідований у 1944 р.
4. 7 справ
5. 1921–1930 рр.
6. 2009 р.
7. Списки службовців поліції прикордонного пункту Хрещатик. Відомості на виплату заробітної плати. Дозволи польським підданим на в’їзд до Румунії.
8. Румунською мовою.
1550.      1. Ф. 828
2. Поліцейський прикордонний загін в м. Садгора Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 826. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції та комісаріату
поліції м. Садгора. Ліквідований у 1944 р.
4. 173 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Інформаційні повідомлення комісаріату поліції м. Сад гора: про моральний настрій населення; про українських націоналістів, що знаходилися на службі в
німецько-фашистській армії; про схеми ОУН; про діяльність товариств національних меншин та релігійних сект. Листування з квестурою поліції м. Чернівців про рух легіонерів. Списки товариств, державних установ. Анкетні листи іноземних підданих. Особові листки та справи українських націоналістів
та агентурні донесення про їх діяльність. Списки жителів м. Садгора: що були
вислані радянськими органами; що виїхали з радянськими військами; що добровільно вступили до німецько-фашистської армії.
8. Румунською мовою.

542

Державний архів Чернівецької області
1551.      1. Ф. 829
2. Поліцейський прикордонний загін Грігоре-Гіка-Воде комуни Неполоківці
Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 828
4. 14 справ
5. 1921–1934 рр.
6. 2009 р.
7. Списки іноземних підданих, що виїхали з Румунії.
8. Румунською мовою.
1552.      1. Ф. 830
2. Вижницький комісаріат поліції, м. Вижниця Сторожинецького повіту
3. Cтворено у 1919 р. згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. “Про створення Генерального інспекторату сигуранци Буковини”. До
функцій комісаріату входило забезпечення проведення владними структурами
державних, військових, господарських та політичних заходів з нагляду за політичними партіями, товариствами, громадянами іноземних держав, боротьби з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку. Ліквідований у 1944 р.
4. 147 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та копії наказів поліції м. Сторожинець про комуністичний, легіонерський рухи, про діяльність українських націоналістів. Справи осіб, звинувачуваних у комуністичній або легіонерській діяльності. Справи членів української націоналістичної організації.
8. Румунською мовою.
1553.      1. Ф. 832
2. Поліцейський загін, с. Дарабань Дорохойського повіту
3. Створено у 1903 р. Див. Ф. 826
4. 11 справ
5. 1940, 1942 рр.
6. 2009 р.
7. Наглядові справи на членів релігійних сект. Документи про продовження дозволу на право проживання в комуні Дарабань.
8. Румунською мовою.
1554.      1. Ф. 833
2. Поліцейський прикордонний загін, комуна Оршівці–Барієра Чернівецького повіту
3. Створено у 1918 р. Див. Ф. 826
4. 17 справ
5 .1934–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Алфавітний журнал реєстрації осіб, що розшукуються органами поліції. Список іноземних підданих, що перейшли румунський кордон.
8. Румунською мовою.
1555.      1. Ф. 834
2. Поліцейський прикордонний загін, м. Герца Дорохойського повіту
3. Див. Ф. 832
4. 11 справ
5. 1908–1939 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники генеральної дирекції поліції про розшук іноземних підданих, які не стали
на облік в бюро контролю іноземців. Наглядові справи на іноземних підданих.
8. Румунською мовою.
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1556.      1. Ф. 836
2. Товариство румунської культури і літератури на Буковині, м. Чернівці
3. Засновано у 1862 р. 23 січня 1865 р. частково реорганізовано. Мета товариства: пропаганда румунської культури і літератури в краї. Організовувало та проводило концерти, театральні вистави, конференції. Протягом 1865–1869 рр. видавало часопис “Листок Товариства румунської
культури і літератури на Буковині”, у 1881–1884 рр. – журнал “Румунська
Аврора”. Припинило свою діяльність у 1940 р., коли Північна Буковина
увійшла до складу УРСР. У жовтні 1941 р., з поверненням до влади у краї
румунського уряду, поновило свою діяльність. Остаточно ліквідовано у
1944 р.
4. 334 справи
5. 1930–1940, 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Статут товариства. Протоколи засідань комітету товариства. Звіти та відомості про діяльність товариства та його філій. Заяви про вступ до товариства та
списки його членів. Програми, заяви та листування з питань організації румунської національної пропаганди серед населення.
8. Румунською мовою.
1557.      1. Ф. 857
2. Хотинська повітова тюрма Генеральної дирекції тюрем Міністерства юстиції, м. Хотин
3. Створено у 1918 р. після входження Бессарабії та Буковини до складу Румунії. Діяла згідно вимог закону “Про режим тюрем” від 1 лютого 1874 р. У
1929 р. тюрма зазнала реорганізації згідно з положеннями закону „Про організації тюрем та виправних установ”. Підпорядковувалась Генеральній дирекції тюрем міністерства юстиції. У повітовій тюрмі утримувались здебільшого
в’язні, які відбували покарання позбавлення волі строком до 6 місяців. Більш
сильні покарання відбувались у центральних тюрмах Румунії. Тюрма припинила свою діяльність у 1940 р. у зв’язку з тим, що край увійшов до складу
Радянської України. Під час Другої світової війни тюрма поновила свою діяльність. На початку 1944 р. в’язнів, персонал тюрми, частину матеріальних
цінностей було евакуйована до м. Римніку-Сарат. Остаточно тюрму ліквідовано 1 березня 1945 р.
4. 30 справ
5. 1932, 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з міністерствами юстиції та внутрішніх справ з питань призначення, звільнення, переміщення по службі працівників тюрми. Списки в’язнів,
що підозрювалися у комуністичній діяльності; списки службовців тюрми для
надання їм броні у випадку мобілізацію до румунської армії.
8. Румунською мовою.
1558.      1. Ф. 858
2. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції, м. Хотин
3. Створено у 1918 р. після входження Бессарабії до складу Румунії. До
обов’язків повітової поліції входили: забезпечення проведення владними
структурами державних, військових, господарських та політичних заходів;
боротьба з комуністичним рухом; підтримання громадського порядку; нагляд за іноземними підданими; висилка у концтабори євреїв і неблагонадійних громадян (під час Другої світової війни). Припинила свою діяльність у 1940 р., в зв'язку з встановленням радянської влади в Бессарабії.
Поновила діяльність у 1941 р. після окупації повіту румунсько-німецькими
військами в складі Губернаторства Буковини і остаточно припинила її у
1944 р.
4. 557 справ
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5. 1919–1940, 1941–1945 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження, обіжники Хотинської повітової поліції, бюро сигуранци м. Хотин з питань: перевірки політичної благонадійності державних службовців, священиків, осіб вільних професій; проведення у м. Хотині обшуків та
облав; конфіскації заборонених газет та журналів. Донесення таємних агентів
поліції про нагляд за політичними організаціями, про діяльність української
націоналістичної організації. Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції про осіб, що звинувачувалися у комуністичній діяльності, про
радянських парашутистів. Слідчі матеріали по звинуваченню жителів повіту
в комуністичній діяльності. Списки: підприємств у Хотинському повіті; українських націоналістів, засуджених румунською владою; членів легіонерської
організації, що проживали на території Хотинського повіту; службовців Хотинської повітової поліції; іноземних підданих, що проживали на території
Хотинського повіту. Особові справи звинувачених, дії яких загрожували державній безпеці румунської держави.
8. Румунською мовою.
1559.      1. Ф. 860
2. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1932 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи на жителів комуни, яки підозрювалися в комуністичній діяльності.
8. Румунською мовою.
1560.      1. Ф. 895
2. Примарія комуни Йорданешти Сторожинецького повіту
4. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
5. 1 справа
6. 1942 р.
7. 2009 р.
8. Список та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.
9. Румунською мовою.
1561.      1. Ф. 896
2. Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 2 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники, рішення, заяви та листування про призначення на роботу. Інвентарні описи майна державних установ комуни. Список та особові листки осіб, що
були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1562.      1. Ф. 905
2. Примарія комуни Селище Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 20 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки, обіжники, відомості про проведення обліку державного
майна та майна осіб, що виїхали до Німеччини, про порядок руху автотранспорту; про проведення перепису іноземних підданих, що проживали в комуні.
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Списки промислових підприємств. Списки та особові листки осіб, що були
вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1563.      1. Ф. 910
2. Примарія комуни Тарасівці Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Список та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1564.      1. Ф. 911
2. Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7.Обіжники претури Чернівецької волості про використання жителів комуни на
роботах з ремонту залізниці. Документи з інвентаризації майна осіб, що були
вислані до Німеччини. Списки мешканців комуни Тарашани. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1565.      1. Ф. 914
2. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новоселиця Хотинського повіту Бессарабського губернського жандармського управління
3. Діяв під час Першої світової війни. Був ліквідований у 1917 р. після остаточного виведення російських військ з території Хотинського повіту.
4. 2 справи
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Листування з Бессарабським губернським жандармським управлінням щодо
осіб, підозрюваних у шпигунстві, та про стан охорони російсько-румунського
кордону.
8. Російською мовою.
1566.      1. Ф. 923
2. Управління начальника Сторожинецького повіту Чернівецької губернії
3. Створено російським урядом у 1914 р. Управління вирішувало адміністративні питання і здійснювало поліцейський нагляд на території повіту. У березні
1917 р. Тимчасовий уряд Росії ліквідував посади начальників повітів та їх
адміністративний апарат і призначив комісарів повітів.
4. 2 справи
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Відомості нарахування зарплати.
8. Російською мовою.
1567.      1. Ф. 958
2. Управління комісара Серетського повіту Чернівецької губернії
3. Створено згідно наказу Тимчасового уряду Росії в березні 1917 р. замість
ліквідованих управлінь начальників повітів. Здійснювало нагляд за особами,
підозрюваними у шпигунстві та карних злочинах; переогляд австрійських
військовополонених, розшук дезертирів, вилучення зброї у населення, встановлення прав власності, охорону військових об’єктів, управління покинути-
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ми господарствами. Припинило діяльність у серпні 1917 р., після остаточного
виведення російських військ з території Північної Буковини.
4. 1 справа
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Відомості нарахування зарплати працівникам управління.
8. Російською мовою.
1568.      1. Ф. 961
2. Начальник першої дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького губернського комісара, м. Чернівці
3. Військова міліція була створена у 1914 р. під час першої окупації території
Буковини російськими військами. Після відступу російських військ міліція
діяла за межами м. Чернівці. Складалася з трьох дільниць, на чолі яких стояли
начальники. Співробітники дільниці здійснювали розшук осіб, які переховувались від переслідування, дезертирів, розслідування карних злочинів, нагляд
за особами, підозрюваними у шпигунстві, за діяльністю промислових та торговельних підприємств, навчальних закладів, видачу дозволів на перевезення
вантажів в межах міста. Припинили діяльність у серпні 1917 р., після остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини.
4. 1 справа
5. 1916–1917 рр.
6. 1988 р.
7. Списки городових та міліціонерів.
8. Російською мовою.
1569.      1. Ф. 962
2. Пристав першої дільниці Чернівецької міської поліції, м. Чернівці
3. Діяв під час Першої світової війни. Разом з підлеглими здійснював нагляд за
дотриманням порядку на підпорядованій дільниці території під час військового стану, займався розшуком і затриманням дезертирів, військовополонених,
осіб, підозрюваних у шпигунстві, карних злочинців, контролював проведення
обшуків, охорону шанцевих споруд, сплату податків, заклади торгівлі, санітарний стан на території дільниці. Припинив діяльність у серпні 1917 р., після
остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини.
4. 1 справа
5. 1916 р.
6. 1988 р.
7. Відомості нарахування зарплати поліцейським. Списки городових.
8. Російською мовою.
1570.      1. Ф. 966
2. Пристав третьої дільниці Чернівецької міської поліції, м. Чернівці
3. Див. Ф. 962
4. 1 справа
5. 1916 р.
6. 1988 р.
7. Списки городових. Інвентарний опис майна дільниці.
8. Російською мовою.
1571.      1. Ф. 1015
2. Примарія комуни Мілієве Сторожинецткого повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 6 справ
5. 1941–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники претури волості Вижниця про облік іноземців, що знаходяться на
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території Румунії, про порядок видачі їм дозволу на проїзд залізницею. Список осіб, що належали до українського національного товариства та опис їх
майна. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
1572.      1. Ф. 1037
2. Жандармський пост м. Новоселиця Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 8 справ
5. 1922, 1931–1932 рр.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи на жителів міста, що підозрювалися у комуністичної діяльності.
Відомості про реквізицію коней для потреб румунської армії.
8. Румунською мовою.
1573.      1. Ф. 1041
2. Примарія комуни Багна Сторожинецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 99 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники, акти, відомості про проведення інвентаризації майна, що належало
особам, репатрійованим до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1574.      1. Ф. 1042
2. Примарія комуни Владична Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 15 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники префектури та претури Хотинського повіту з питань: позбавлення окремих осіб румунського громадянства; перевірку іноземних підданих;
звільнення військовополонених з числа жителів Бессарабії; надання дозволу
на продаж спиртних напоїв. Список торговельних та промислових підприємств. Відомості про проведення інвентаризації майна осіб, репатрійованих
до Німеччини. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими
органами.
8. Румунською мовою.
1575.      1. Ф. 1044
2. Примарія комуни Глиниця Чернівецького повіту
3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
7. Списки жителів та майна комуни, що вивозилися вглиб Румунії у зв’язку з наближенням радянських військ.
8. Румунською мовою.
1576.      1. Ф. 1047
2. Примарія комуни Драчинці Чернівецького повіту
3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1944 рр.
6. 2009 р.
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7. Листування з судовими органами про встановлення фактів смерті жителів комуни, що загинули або пропали безвісти.
8. Румунською мовою.
1577.      1. Ф. 1048
2. Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами та репатрійовані до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1578.      1. Ф. 1049
2. Примарія комуни Довжок Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Заяви жителів комуни про визнання за ними румунського громадянства
8. Румунською мовою.
1579.      1. Ф. 1050
2. Примарія комуни Михалешень Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Списки службовців комуни, що вивозилися вглиб Румунії у зв’язку з наближенням радянських військ.
8. Румунською мовою.
1580.      1. Ф. 1051
2. Примарія комуни Замостя Сторожинецького повіту
3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 12 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з судовими органами про майно, що залишилося від жителів, висланих радянськими органами. Списки службовців та жителів комуни, що підлягали вивозенню вглиб Румунії у зв’язку з наближенням радянських військ.
Листки обліку жителів комуни з визначенням місця і дати народження, складу
сім’ї, громадянства, національності.
8. Румунською мовою.
1581.      1. Ф. 1052
2. Примарія комуни Їжівці Сторожинецького повіту
3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49
4. 29 справ
5. 1941–1942 рр.
6. 2009 р.
7. Наказ префектури Сторожинецького повіту про проведення медичного огляду
жителів комуни, що звільнилися з таборів. Документи з інвентаризації майна
осіб, що були вислані до Німеччини. Списки та особові листки осіб, що були
вислані радянськими органами.
8. Румунською мовою.
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1582.      1. Ф. 1053
2. Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 5 справ
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки обласного інспекторату поліції м. Чернівці про взяття на
облік іноземних підданих. Обіжники префекта Хотинського повіту та претора
волості про боротьбу з релігійними сектами; про правила оформлення актів
громадянського стану. Документи з інвентаризації майна осіб, що були вислані до Німеччини. Списки жителів комуни, позбавлених румунського громадянства.
8. Румунською мовою.
1583.      1. Ф. 1054
2. Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Документи з інвентаризації майна осіб, що були вислані до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1584.      1. Ф. 1055
2. Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами
8. Румунською мовою.
1585.      1. Ф. 1056
2. Примарія комуни Рашків Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 7 справ
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Документи з інвентаризації майна осіб, що були вислані до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1586.      1. Ф. 1058
2. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 49
4. 2 справи
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Обіжники претури Секурянської волості про укладання списків біженців з
Трансільванії.
8. Румунською мовою.
1587.      1. Ф. 1060
2. Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту
3. Створено у 1918 р. Див. Ф. 826.
4. 27 справ
5. 1942–1943 рр.
6. 2009 р.
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7. Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції поліції про діяльність організації українських націоналістів на Буковині, про угорських шпигунів.
Листування з органами поліції про підозрюваних осіб, що переслідувалися
та підлягали арешту за діяльність на користь радянської влади, комуністичну діяльність, участь у легіонерській організації, за шпигунство на користь
Угорщини, за українську націоналістичну пропаганду. Статистичні дані про
наявність в с. Адинката легіонерів, українських націоналістів.
8. Румунською мовою.
1588.      1. Ф. 1062
2. Кельменецький змішаний суд
3. Див. Ф. 140
4. 32 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники міністерства юстиції з питань: перегляду прав на румунське громадянство жителів Буковини: з кадрових питань. Справи про встановлення
батьківства. Списки службовців Кельменецького змішаного суду.
8. Румунською мовою.
1589.      1. Ф. 1068
2. Чернівецьке лісництво м. Чернівці
3. Створено у 1919 р. Діяло відповідно до вимог закону “Про застосування лісного кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та
прийнятими у 1919 р. та 1923 р.). Підпорядковувалось автономному управлінню
державних лісів у м. Бухаресті. Проводило роботи з нагляду та контролю за станом
лісового фонду у Чернівецькому та Радауцькому повітах. Ліквідоване у 1944 р.
4. 2 справи
5. 1942–1944 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з головним управлінням лісів з питань: працевлаштування окремих осіб; виплати грошової винагороди службовцям. Списки робітників і
службовців лісництва.
8. Румунською мовою.
1590.      1. Ф. 1091
2. Нотаріус Бубенік Іон в м. Чернівці
3. До 1919 р. на Буковині існувала інституція громадських нотаріусів, які діяли
за чинним законодавством австрійського уряду від 25 липня 1871 р. З 19 липня 1919 р. румунською владою були прийняті поправки до цього закону, що
стосувалось нотаріату провінції Буковина. Нотаріуси повинні були приймати
присягу на вірність румунській державі в апеляційному суді м. Чернівців та
обов’язково вивчити і застосовувати у своїй практиці румунську мову. Призначення, переведення та затвердження нотаріусів відбувалось за королівським
декретом. Вищий нагляд за корпусом нотаріусів виконувало міністерство юстиції або завідуючий відділом юстиції адміністрації Буковини. Нотаріуси займались засвідченням юридичних актів, офіційних та приватних угод, копій
документів, збереженням документів та цінних паперів.
4. 4 справи
5. 1943 р.
6. 2009 р.
7. Виписки з актів громадянського стану про народження, шлюб, смерть, національність. Копії письмових показань свідків, письмових зобов’язань.
8. Румунською мовою.
1591.      1. Ф. 1098
2. Жандармський пост с. Берестя Хотинського повіту
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3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа на жителів села.
8. Румунською мовою.
1592.      1. Ф. 1100
2. Жандармський пост с. Ярівка Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941–1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа на жителів села.
8. Румунською мовою.
1593.      1. Ф. 1102
2. Жандармський пост с. Дарабани Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності. Рапорт керівника жандармського посту про співпрацю жителів села з органами
радянської влади у 1940–1941 рр.
8. Румунською мовою.
1594.      1. Ф. 1103
2. Жандармський пост с. Грозинці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа про діяльність членів баптистської церкви.
8. Румунською мовою.
1595.      1. Ф. 1104
2. Жандармський пост с. Рукшин Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1596.      1. Ф. 1106
2. Жандармський пост с. Мошанець Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 5 справ
5. 1944 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у співпраці з органами радянської
влади у 1940–1941 рр. та в комуністичній діяльності.
8. Румунською мовою.
1597.      1. Ф. 1107
2. Жандармський пост с. Вартиківці Хотинського повіту
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3. Див. Ф. 121
4. 6 справ
5. 1942 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи про діяльність членів баптистської церкви.
8. Румунською мовою.
1598.      1. Ф. 1108
2. Жандармський пост с. Росошани Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941–1942 рр.
6. 1993 р.
7. Слідча справа про діяльність членів баптистської церкви.
8. Румунською мовою.
1599.      1. Ф. 1110
2. Жандармський пост с. Долиняни Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 3 справи
5. 1941–1944 рр.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи про діяльність активістів радянської влади у 1940–1941 рр.
8. Румунською мовою.
1600.      1. Ф. 1114
2. Жандармський пост с. Дубівці Чернівецького повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1939, 1943 рр.
6. 1993 р.
7. Протоколи розслідування факту втечі з табору Римніку-Серат групи польських
підданих. Справа з обвинувачення жителя комуни в порушенні громадського
порядку.
8. Румунською мовою.
1601.      1. Ф. 1123
2. Секція жандармерії комуни Данківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 113
4. 2 справи
5. 1943 р.
6. 1993 р.
7. Справа з розгляду заяви жителя комуни про звільнення з концтабору. Списки
жандармів секції.
8. Румунською мовою.
1602.      1. Ф. 1126
2. Жандармський пост с. Гріманкауци Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1944 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа про обвинувачення жителя села у комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1603.      1. Ф. 1127
2. Жандармський пост с. Михальча Чернівецького повіту
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3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Списки жителів села підозрюваних в української націоналістичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1604.      1. Ф. 1128
2. Жандармський пост с. Михалково Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи.
8. Румунською мовою.
1605.      1. Ф. 1129
2. Секція жандармерії в комуні Селятин Радауцького повіту
3. Засновано у 1918 р. після входження Буковини та Бессарабії до складу Румунії.
Діяла відповідно до вимог законів про жандармерію від 15 листопада 1918 р.,
23 травня 1929 р. та 9 червня 1939 р. Секція складалась з декількох жандармських постів, очолював її унтер-офіцер. Основні функції секції: контролювання роботи жандармських постів, стеження за соціально-політичними подіями
та станом злочинності на території її діяльності, сприяння арешту осіб, що
скоїли карні злочини, виконання заходів щодо посилення охорони державного кордону, протидія розповсюдженню сектантської літератури та веденню
української націоналістичної пропаганди. Підпорядковувалась обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Ліквідована у 1940 р.
4. 1 справа
5. 1944 р.
6. 2009 р.
7. Обіжники поліцейських органів про заходи боротьби з радянськими партизанами та парашутистами; про порядок проведення перевірки іноземців. Списки радянських солдатів та партизанів.
8. Румунською мовою.
1606.      1. Ф. 1130
2. Жандармський пост с. Колінківці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа з обвинувачення жителя села у комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1607.      1. Ф. 1131
2. Жандармський пост с. Ларга Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 2 справи
5. 1941–1942 рр.
6. 1993 р.
7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичній діяльності та належності до релігійної секти.
8. Румунською мовою.
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1608.      1. Ф. 1132
2. Жандармський пост с. Білівці Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності.
8. Румунською мовою.
1609.      1. Ф. 1133
2. Жандармський пост с. Челепеуци Хотинського повіту
3. Див. Ф. 121
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 1993 р.
7. Слідча справа з обвинувачення жителя села Володимира Няматюка у співпраці
з органами радянської влади у 1940–1941 рр.
8. Румунською мовою.
1610.      1. Ф. 1171
2. Новоселицький волосний шкільний інспекторат
3. Створено згідно постанови румунського уряду “Про адміністративну організацію території Буковини” від 30 липня 1941 р. Підпорядковувався Дирекції
національної освіти і культів, яка з 3 вересня 1941 р. була перейменована у
Директорат освіти і культів. Інспекторат здійснював керівництво шкільними
радами, гімназіями, ліцеями та початковими школами на території волості. На
початку березня 1944 р. був евакуйований у Каларашський повіт Румунії, де
проіснував у стані ліквідації до середини 1945 р.
4. 10 справ
5. 1941–1945 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники Директорату освіти і культів. Списки вчителів початкових шкіл волості, що евакуйовані або підлягають евакуації до Румунії. Заяви вчителів про
видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги. Документи про
призначення, переміщення та підвищення у ранзі вчителів.
8. Румунською мовою.
1611.      1. Ф. 1172
2. Хотинський волосний шкільний інспекторат
3. Див. Ф. 1171
4. 5 справ
5. 1943–1945 рр.
6. 2009 р.
7. Обіжники Директорату освіти і культів про порядок оплати праці вчителів.
Списки вчителів по волості, що евакуйовані до Румунії. Заяви вчителів про
обсяг заробітної плати, підтвердження стажу роботи, надання матеріальної
допомоги. Документи про призначення, переміщення та підвищення у ранзі
вчителів.
8. Румунською мовою.
1612.      1. Ф. 1187
2. Претура Путильської волості Радауцького повіту
3. Створено у листопаді 1918 р. згідно закону “Про організацію сільських комун
і адміністрації волостей” від 29 квітня 1908 р. Була вищим адміністративним
органом на території волості. Підпорядковувалась повітовій префектурі. З
1929 р. до складу претури входили: прим-претор (згідно закону № 2812 від
29 липня 1929 р.), який очолював претуру, та один або два претори. Представляла
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у волості державну владу, виконувала рішення повітової ради, очолювала поліцію, виконувала деякі судові функції, стежила за дотриманням громадського
порядку, керувала господарським життям волості та контролювала діяльність
підпорядкованих комун. Остаточно ліквідована у 1944 р.
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2009 р.
7. Списки та особові листки жителів волості: що були вислані радянськими органами; евакуйованих до СРСР у 1940 р.; тих, що виїхали до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1613.      1. Р-3
2. Чернівецька обласна рада, м. Чернівці Чернівецької області
3. На підставі ноти Уряду СРСР від 26 червня 1940 р. “Про повернення Бессарабії та передачу Північної Буковини Радянському Союзу”, адресованої уряду
Румунії, та закону СРСР від 2 серпня 1940 р. “Про включення Північної частини Буковини і Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР” Чернівецький повіт (Північна Буковина) було включено
до складу УРСР. Згідно із Законом СРСР від 7 серпня 1940 р. “Про зміни та
доповнення статей 13, 29, 148 Конституції (Основного Закону) СРСР” Чернівецький повіт було перейменовано в Чернівецьку область та, відповідно, Чернівецький повітовий виконавчий комітет перейменовано в Чернівецький обласний виконавчий комітет (облвиконком). З липня 1941 р. облвиконком припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 21 грудня 1947 р., після проведення
виборів до Рад, став називатися виконавчим комітетом Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих. Після прийняття нової Конституції СРСР з жовтня
1977 р. називався виконавчим комітетом Чернівецької обласної Ради народних
депутатів. Згідно з постановою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про Представника Президента України” від 5 березня 1992 р., рішенням ХI сесії Чернівецької обласної Ради народних депутатів
ХХI скликання від 17 квітня 1992 р. “Про припинення діяльності виконкому
обласної Ради народних депутатів”, облвиконком ліквідовано, а його функції
були передані Представникові Президента України в Чернівецькій області.
Здійснював загальне керівництво політичним, господарським і культурним
будівництвом на території Чернівецької області.
4. 716 справ
5. 1940–1941, 1944–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови ЦК КП(б)У. Витяги з постанов Чернівецького обкому КП(б)У. Постанови РНК СРСР та Ради Міністрів СРСР. Постанови і розпорядження Чернівецького облвиконкому та обкому КПУ. Документи про виділення земельних ділянок під будівництво. Доповідні записки обласного управління міліції.
Доповіді, довідки, відомості про роботу установ, рух населення, переселення
колгоспників. Звіти, доповіді, інформації, довідки уповноваженого у справах
релігійних культів при Раді Міністрів СРСР. Листування з військовими частинами на території Чернівецької області з питань надання земельних ділянок
під спеціальне будівництво.
8. Українською, російською мовами.
1614.      1. Р-4
2. Чернівецьке обласне управління сільського господарства виконкому обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Земельний відділ Чернівецького облвиконкому було створено у липні 1940
р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. У 1946 р. при
облвиконкомі було створено відділ технічних культур і відділ тваринництва.
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Згідно постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У в лютому 1947 р. земельний відділ, відділ технічних культур і відділ тваринництва були об’єднанні в
новостворене обласне управління сільського господарства.
4. 170 справ
5. 1940–1941, 1944–1962, 1971–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, розпорядження, накази, інструкції союзного і республіканського
міністерств сільського господарства, обласного управління сільського господарства. Рішення, постанови, накази облвиконкому, райвиконкомів. Директивні вказівки Народного комісаріату землеробства УРСР. Витяги з протоколів
облвиконкому з питань мобілізаційно-оборонної роботи та оборонного будівництва. Документи (постанови, листування, проекти, мапи) про розподіл
земельного фонду для потреб військових частин та спеціального будівництва.
Річні звіти з цивільної оборони. Річні гідрометеорологічні прогнози.
8. Українською, російською мовами.
1615.      1. Р-5
2. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 1 серпня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 липня 1976 р.
№ 1139–IХ Міністерство комунального господарства УРСР перетворено в Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, відповідно, відділ комунального господарства перетворений в управління комунального господарства облвиконкому. Здійснював загальне керівництво і контроль за роботою
районних (міських) відділів комунального господарства. Основні функції: будівництво, реконструкція та ремонт житлового фонду і громадсько-побутових
приміщень; облік і контроль наявності, стану і розподілу житлово-побутового
фонду та інших об'єктів комунального господарства. Створений як відділ
облвиконкому, одночасно перебував у підпорядкуванні Народного комісаріату
комунального господарства УРСР, а з серпня 1976 р. – Міністерства житловокомунального господарства УРСР.
4. 88 справ
5. 1940–1941, 194–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Народного комісаріату комунального господарства УРСР з питань забезпечення державної таємниці. Накази по облкомунгоспу. Постанови, рішення Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Звіти про роботу обласної
служби МППО. Особові справи працівників облкомунгоспу (1940–1941 рр.)
8. Українською, російською мовами.
1616.      1. Р-6
2. Відділ охорони здоров’я виконкому Чернівецької обласної Ради депутатів
трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено в липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з
окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив
її. Підпорядковувався виконкому Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих та Міністерству охорони здоров’я УРСР. Основні функції відділу: організація лікувально-профілактичної роботи та оздоровлення населення області;
здійснення контролю за діяльністю підвідомчих лікувально-профілактичних
установ та надання їм практичної допомоги в роботі.
4. 50 справ
5. 1941, 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по відділу охорони здоров’я. Рішення Чернівецького облвиконкому.
Постанови облвиконкому, обкому КПУ та Чернівецької надзвичайної ко-
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місії з протиепідемічних питань. Інформації про інфекційні захворювання,
дитячу смертність, народжуваність. Документи про спалах масової токсикоінфекційної хвороби в м. Чернівцях 16 травня 1949 р. Акти перевірки стану
ведення секретного діловодства.
8. Українською, російською мовами.
1617.      1. Р-7
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 18 липня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Підпорядковувався союзному і республіканському міністерствам фінансів та Чернівецькому облвиконкому. Основні функції відділу: укладання
проекту бюджету області; організація виконання державного бюджету області; ведення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств,
організацій і бюджетних установ, за дотриманням штатної дисціпліни, витратами коштів на утримання адміністративно-управлінського апарату.
4. 145 справ
5. 1941, 1945–1974 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, розпорядження, рішення Чернівецького облвиконкому та обкому
КПУ з фінансових питань. Плани та звіти з фінансування оборонних заходів,
протиповітряної оборони, організацій ДТСААФ, спецсховищ обласного відділу охорони здоров’я, міських і районних військкоматів.
8. Українською, російською мовами.
1618.      1. Р-8
2. Управління торгівлі виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі постанови Чернівецького повітового виконкому від 26
липня 1940 р. № 17. 7 серпня 1940 р. перейменовано в Чернівецький обласний
торгівельний відділ (облторгвідділ). З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 2 липня
1955 р. облторгвідділ реорганізовано в Управління торгівлі облвиконкому. Займалось питаннями організації і діяльності мережі торговельних закладів на
території області, контролювало їх роботу, надавало необхідну допомогу в їх
діяльності.
4. 57 справ
5. 1941, 1966–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Чернівецького обкому КПУ, облвиконкому та накази Міністерства
торгівлі УРСР. Накази, директивні вказівки та листування про створення закладів закритої торгівлі, постачання продуктів на військові будівництва та у
в’язниці (1941 р.). Доповіді про стан цивільної оборони у системі торговельних закладів області. Звіти з оперативної та бойової підготовки. Акти про знищення секретних справ.
8. Українською, російською мовами.
1619.      1. Р-10
2. Головне планово-економічне управління виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинило свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновило її. Основні функції: планування розвитку народного господарства області на перспективу; контроль за виконанням планів; загальне керівництво
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підпорядкованими плановими структурами в області.
4. 98 справ
5. 1940–1941, 1944–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови облвиконкому, обкому КПУ з питань діяльності плановоекономічного управління. Плани розвитку народного господарства. Листування з Держпланом УРСР з питань планування та балансу трудових ресурсів
області. Зведений баланс трудових ресурсів по області.
8. Українською, російською мовами.
1620.      1. Р-15
2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 18 липня 1940 р. як Чернівецький повітовий відділ соціального забезпечення. У серпні 1940 р. у зв'язку зі створенням Чернівецької області був перетворений в обласний відділ соціального забезпечення. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Підпорядковувався Чернівецькому
облвиконкому та Міністерству соціального забезпечення УРСР. Основні
функції: здійснення загального керівництва діяльностю районних та міських
відділів соціального забезпечення, ведення контролю за правильністю призначенням і виплати пенсій громадянам по інвалідності і за віком, надання
матеріальної допомоги дітям-сиротам, багатодітним і одиноким матерям,
матеріально-технічне забезпечення підвідомчих установ (будинків престарілих, спецінтернатів тощо).
4. 43 справи
5. 1944, 1947–1969, 1974 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та директивні вказівки Міністерства соціального забезпечення УРСР.
Постанови Ради Міністрів СРСР з питань призначення пенсій. Плани розвитку галузі соціального забезпечення області. Відомості про облік пенсіонерів
та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Інструкція із забезпечення державної
таємниці у виконкомах, відділах та управліннях області.
8. Українською, російською мовами.
1621.      1. Р-16
2. Відділ у справах мистецтв виконавчого комітету обласної Ради депутатів
трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у червні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Підпорядковувався облвиконкому і Комітету у справах мистецтв при
РНК УРСР (з 1946 р. – при Раді Міністрів УРСР). Здійснював загальне керівництво діяльністю театрів, філармонії, кінотеатрів та інших установ мистецтва на території області. Ліквідований у відповідності до постанов: Ради
Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. № 1102 та облвиконкому від 10 червня
1953 р. № 453/20. Функції відділу були передані Чернівецькому обласному
управлінню культури.
4. 2 справи
5.1941 р.
6. 2009 р.
7. Плани, інструкції, інвентарні описи та листування з питань
протиповітряної оборони.
8. Українською, російською мовами.
1622.      1. Р-19
2. Статистичне управління Чернівецької області виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
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3. На підставі наказу Центрального управління народногосподарського обліку від 19 серпня 1940 р. № 436 було створено Чернівецьке обласне управління народногосподарського обліку. У квітні 1941 р. реорганізоване в обласне статистичне управління. З липня 1941 р. припинило свою діяльність
у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня
1944 р. поновило її. У жовтні 1944 р. було об'єднане з апаратом Уповноваженого Держплану СРСР по Чернівецькій області і отримало назву Управління статистики Уповноваженого Держплану СРСР по Чернівецькій області.
Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 3018 від 10 серпня 1948 р.
було перетворене в Статистичне управління Чернівецької області. До сфери
діяльності статуправління входило отримання від підприємств, організацій
та установ області поточної і річної статистичної звітності за визначеними
формами, розробка та надання республіканським та обласним керівним органам статистичних матеріалів щодо виконання державного плану розвитку
економіки і культури Чернівецької області, аналіз виконання планів, статистичної інформації тощо.
4. 284 справи
5. 1940–1941, 1944–1988 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та директиви ЦСУ СРСР. Зведені статистичні звіти про чисельність
об’єктів народного господарства, рух населення, робітників та працівників
за галузями народного господарства, інфекційні захворювання в області. Річні звіти із статистики капітального будівництва, промисловості, транспорту,
зв’язку та впровадження нової техніки. Баланс трудових ресурсів.
8. Українською, російською мовами.
1623.      1. Р-20
2. Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Чернівецької
обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у липні 1940 р., як відділ місцевої промисловості. З липня 1941 р. припинило свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами, а з квітня 1944 р. поновило її. З 1953 р. до його складу входили
також обласний паливний трест та відділ промисловості. Підпорядковувалось до 1957 р. Міністерству місцевої та паливної промисловості УРСР, після
його ліквідації – виконавчому комітету Чернівецької обласної ради депутатів трудящих та Укрголовмісцпрому (м. Київ). Структура: плановий відділ,
виробничо-технічний відділ.
4. 41 справа
5. 1941, 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, розпорядження, накази і рішення Ради Міністрів УРСР, Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР та Чернівецького облвиконкому. Номенклатура справ спецчастини. Спеціальні баланси, акти та листування
з питань мобілізаційних сил Чернівецької області.
8. Українською, російською мовами.
1624.      1. Р-22
2. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чернівецькій області,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її.
З 1946 р. організація називалась Управлінням Уповноваженого Міністерства
заготівель СРСР у Чернівецькій області, зі збереженням довоєнної структури. У 1953 р. Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР було
об’єднано з Управлінням сільського господарства облвиконкому. У 1954 р.
Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР знову поновило
свою діяльність як самостійна організація. Займалось питаннями організації
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заготівлі зернових культур, продукції тваринництва та рослинництва, керувало діяльністю районних уповноважених Міністерства заготівель СРСР. Ліквідовано за постановою Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1956 р.
4. 63 справи
5. 1940, 1944–1956 рр.
6 2009 р.
7. Постанови, розпорядження, накази і рішення РНК УРСР, Ради Міністрів УРСР,
Чернівецького обкому КПУ. Вказівки з питань ведення секретного діловодства, акти приймання-передавання секретних справ. Листування з органами
безпеки з питань роботи спецвідділів та спецчастин.
8. Українською, російською мовами.
1625.      1. Р-26
2. Чернівецька обласна спілка споживчих товариств, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі Постанови РНК СРСР від 7 серпня 1940 р. З липня
1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. Основні функції: здійснення загального керівництва і контролю за діяльністю сільських торговельних і заготівельних організацій та установ; планування товарообігу; постачання товарами широкого вжитку; будівництво торговельних центрів та установ
громадського харчування і оснащення їх відповідним обладнанням.
4. 88 справ
5. 1940–1941, 1944–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення облвиконкому з питань діяльності споживчих товариств
області. Постанови, розпорядження та протоколи засідань правління спілки
споживчих товариств з питань мобілізаційно-таємної роботи. Листування з
окружним Управлінням військового забезпечення НКВС України про забезпечення військових частин продуктами харчування. Доповідні записки і інформації в Укоопспілку з питань мобілізаційної роботи і цивільної оборони.
Плани роботи звуженого засідання президії та мобілізаційного відділу облспоживспілки. Акти знищення секретних документів.
8. Українською, російською мовами.
1626.      1. Р-28
2. Чернівецьке обласне виробниче управління автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у липні 1944 р. як обласний автомобільний трест. 21 вересня 1948 р.
були ліквідовані Чернівецький та Станіславський обласні автомобільні трести, а на їх базі створено Станіславський міжобласний автомобільний трест.
З 9 червня 1949 р. його перейменовано в Чернівецький міжобласний трест; з
1 липня 1955 р. ліквідовано і створено Чернівецький обласний трест. 5 січня
1966 р. перейменовано у виробниче управління автомобільного транспорту.
Здійснювало загальне керівництво автомобільними перевезеннями народногосподарських вантажів підприємств, установ та організацій Чернівецької області, відповідно до затверджених планів перевезення вантажів; перевезенням
пасажирів автобусами і таксомоторами на міських, обласних та міжобласних
маршрутах; капітальним ремонтом автомобільних двигунів.
4. 30 справ
5. 1949, 1951, 1953, 1959–1974 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і рішення обкому КПУ та облвиконкому. Накази по управлінню.
8. Українською, російською мовами.
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1627.      1. Р-29
2. Чернівецьке виробниче лісозаготівельне об’єднання “Чернівціліс” Міністерства лісової та деревообробної промисловості УРСР, м. Чернівці
Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. як Чернівецький трест лісової промисловості Народного комісаріату лісової промисловості УРСР “Чернівціліспромтрест”.
З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її як Чернівецький державний республіканський заготівельний та деревообробний
трест “Чернівецьліспром” Народного комісаріату (з 1946 р. – Міністерства)
лісової промисловості. З 1976 р. – Чернівецьке виробниче лісоготівельне
об'єднання “Чернівціліс” Міністерства лісової та деревообробної промисловості УРСР з базуванням у м. Чернівцях. Основні функції: організація
роботи в лісгоспах області відповідно до планових завдань, здійснення
загального керівництва та контроль за станом ведення лісового господарства, виробничою, фінансовою, господарською діяльністю підприємств та
філій лісової промисловості на території Чернівецької області.
4. 28 справ
5. 1946–1963, 1966–1968, 1971–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по об’єднанню.
8. Українською, російською мовами.
1628.      1. Р-32
2. Чернівецька електростанція Управління машинобудування та енергетики Станіславського раднаргоспу, м. Чернівці Чернівецької області
3. Згідно з розпорядженням начальника обласного комунального господарства у
квітні 1944 р. створено Чернівецьку електростанцію, яка підпорядковувалася
Народному комісаріату комунального господарства УРСР. На підставі наказу
по Управлінню машинобудування і енергетики Станіславського економічного
району від 27 липня 1957 р. Чернівецька електростанція перейшла у підпорядкування Управлінню машинобудування і енергетики Станіславського раднаргоспу. Основні функції: виробництво електроенергії і забезпечення безперебійного постачання електроенергією всіх об’єктів промисловості області
і місцевого населення.
4. 48 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та накази Міністерства комунального господарства з питань протиповітряної оборони. Витяги з протоколів засідань облвиконкому, обкому та
міському КП(б)У з питань діяльності Чернівецької електростанції. Плани фінансування заходів з протиповітряної оборони.
8. Українською, російською мовами.
1629.      1. Р-43
2. Чернівецький обласний суд, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. на підставі Закону СРСР “Про включення Північної Буковини до складу УРСР” від 2 серпня 1940 р. Діяв як орган радянського правосуддя, а також здійснював безпосередній нагляд за діяльністю підвідомчих
йому народних судів. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня
1956 р., в зв’язку з ліквідацією обласних управлінь республіканських міністерства юстиції, обласному суду надано право керівництва та контролю за діяльністю адвокатури.
4. 177 справ
5. 1944–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Міністерства юстиції УРСР та обласного суду. Доповідні записки та
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інформації, адресовані Верховному Суду УРСР, обкому КПУ, облвиконкому.
Статистичні звіти про роботу районних та обласного судів. Акти перевірки
роботи обласного суду.
8. Українською, російською мовами.
1630.      1. Р-64
2. Чернівецький обласний відділ шосейних доріг Управління шосейних доріг
Міністерства автотранспорту УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у жовтні 1947р. До функцій відділу входило будівництво, ремонт і
утримання в належному стані шляхів республіканського і обласного значення.
Ліквідовано у грудні 1954 р.
4. 4 справи
5. 1952–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Акти перевіряння спецчастини відділу та приймання-передавання секретних
документів.
8. Українською, російською мовами.
1631.      1. Р-72
2. Виконком Чернівецької міської Ради народних депутатів, м. Чернівці
Чернівецької області
3. На підставі ноти Уряду СРСР від 26 червня 1940 р. “Про повернення Бессарабії та передачу Північної Буковини Радянському Союзу” та Закону СРСР від
2 серпня 1940 р. “Про включення Північної частини Буковини і Хотинського,
Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР” Чернівецький повіт було включено до складу УРСР і почала свою роботу Чернівецька міська Рада депутатів трудящих, перше засідання якої відбулося 16 липня
1940 р. З липня 1941 р по березень 1944 р. Рада і її виконком тимчасово припиняли свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами і поновили свою роботу у квітні 1944 р. Здійснює загальне управління господарським будівництвом, культуро-освітньою діяльністю на території міста. У своїй структурі має низку управлінь і відділів, кількість, назви і
функції яких час перманентно змінюються.
4. 365 справ
5. 1940–1941, 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови РНК СРСР, Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР. Рішення
та постанови Чернівецького облвиконкому, міськвиконкому, обкому та міському КПУ. Переліки націоналізованих домоволодінь. Довідки про економічний
стан м. Чернівці. Документи техніко-економічних обстежень міста, цивільної
обороні, про роботу органів міліції, про виділення земельних ділянок. Плани
і звіти з протиповітряної та цивільної оборони м. Чернівці. Технічні звіти стосовно встановлення кордонів землеволодіння підприємств, організацій, товариств. Плани проектування та реконструкції м. Чернівці. Відомості, звіти та
списки репатрійованих громадян. Списки осіб, позбавлених виборчих прав.
8. Українською, російською мовами.
1632.      1. Р-74
2. Виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів трудящих міста
Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно постанови виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Сталінську районна Рада міста Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. Рада припинила свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з
квітня 1944 р. поновила її. З 1947 р. – виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради
України від 11 серпня 1948 р. “Про скасування районного поділу в м. Чернівці
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Чернівецької області” було ліквідовано Сталінський район та одночасно припинив свою діяльність однойменний райвиконком, який поновив свою роботу згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. “Про
утворення в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського
і Сталінського районів”. Здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом на території району. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1959 р. “Про ліквідацію в м. Чернівці
Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів”
Сталінський район було ліквідовано, одночасно припинив свою діяльність і
виконком Сталінської районної Ради депутатів трудящих.
4. 3 справи
5. 1945, 1947, 1953 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і рішення облвиконкому і обкому КПУ.
8. Українською, російською мовами.
1633.      1. Р-76
2. Чернівецька міська планова комісія Чернівецького міськвиконкому,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено в серпні 1940 р. Функціонувала до липня 1941 р. У зв’язку із окупацією Чернівецької області німецько-румунськими військами припинила свою
діяльність і поновила її у квітні 1944 р. Діяла на правах структурного відділу
Чернівецької міської Ради депутатів трудящих. Підпорядковувалась безпосередньо міськвиконкому і обласній плановій комісії. Здійснювала методичне
керівництво роботою відділів виконкому, підприємств, установ та закладів з
питань складання перспективних планів розвитку народного господарства,
здійснювала облік виконання державних планів розвитку промисловості,
культури та науки в цілому по місту, його адміністративних районах та окремих галузях народного господарства, організовувала і проводила систематичну перевірку виконання народногосподарських планів підприємствами, розташованими у м. Чернівцях, надавала місцевим органам влади відомості про хід
виконання державних планів щодо наявності та використання матеріальних
резервів для виконання та перевиконання планів.
4. 4 справи
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Листування з облвиконкомом, міськвиконкомом, військкомом та облпланом
про резерв робочої сили та виконання мобілізаційних нарядів на автомобільні
вантажівки. Акти приймання секретних справ.
8. Українською, російською мовами.
1634.      1. Р-78
2. Чернівецький міський відділ харчової торгівлі Чернівецького обласного
управління торгівлі, м. Чернівці Чернівецької області
3. –
4. 55 справ
5. 1941, 1944–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови і рішення облвиконкому та міськвиконкому з питань торгівлі. Накази відділу з питань забезпечення населення продуктами, створення запасів
промислових та продовольчих товарів, протиповітряної та цивільної оборони.
Річні звіти з протиповітряної та цивільної оборони.
8. Українською, російською мовами.
1635.      1. Р-82
2. Чернівецький державний університет, м. Чернівці Чернівецької області
3.Створений згідно з постановою РНК УРСР від 13 серпня 1940 р. на базі ді-
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ючого з 4 жовтня 1875 р. Чернівецького університету. У зв’язку із окупацією
Чернівецької області німецько-румунськими військами припинив свою діяльність і поновив її з жовтня 1944 р. на підставі постанови РНК УРСР від
22 червня 1944 р. № 632. Нині – Чернівецький національний університет ім.
Ю. Федьковича.
4. 169 справ
5. 1946–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, вказівки, рішення, інструкції колегій Міністерства освіти СРСР та
УРСР з питань діяльності університету. Накази по університету. Плани та звіти з науково-дослідницької роботи університету. Документи (звіти, акти, відомості) з питань організації та проведення військового навчання студентів.
8. Українською, російською мовами.
1636.      1. Р-88
2. Чернівецьке виробниче об’єднання водопровідно-каналізаційного господарства міськкомунгоспу, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. припинило свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновило
її. Підпорядковувався міському і обласному відділам комунального господарства. Основні функції: забезпечення населення, державних, кооперативних,
комерційних установ і організацій міста водою і забезпечення безперебійного
функціонування каналізаційних мереж у місті.
4. 62 справи
5. 1944–1970 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення, розпорядження, накази Міністерства комунального господарства
УРС, облвиконкому, управління Чернівецького водоканалу з питань діяльності водоканалу та протиповітряної оборони. Звіти про виконання протиповітряних заходів службою водопостачання м. Чернівці.
8. Українською, російською мовами.
1637.      1. Р-133
2. Державний еврейський театр УРСР ім. Шолом-Алейхема у м. Чернівці
Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР
3. Створено у вересні 1925 р. у м. Харкові згідно постанови РНК УРСР. У 1934
році театр переведено в м. Київ у зв’язку з переїздом столиці України. Після
возз’єднання Північної Буковини з УРСР театр, згідно рішення Комітету у
справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР було переведено в м. Чернівці.
У 1945 р. за постановою РНК УРСР у зв’язку з 20-річчям з дня заснування театру йому надано ім’я класика єврейської літератури Шолом-Алейхема.
Ліквідований у 1950 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР та наказу
Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР.
4. 8 справ
5. 1945–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР стосовно виконання законодавства про демобілізації, облік військовозобов’язаних, політичний контроль за книжковим фондом бібліотеки театру. Характеристики
на офіцерів запасу з числа колективу Державного єврейського театру УРСР
ім. Шолом-Алейхема.
8. Українською, російською мовами.
1638.      1. Р-135
2. Старший інспектор Головного управління у справах промислової та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Чернівецькій області,
м. Чернівці Чернівецької області
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3. Інспекторат створено 12 березня 1947 р. відповідно до телеграми Головного управління кооперації від 9 березня 1947 р. (підтверджено наказом від
12 квітня 1947 р. № 240). Припинив свою діяльність 31 липня 1950 р. на
підставі наказу начальника Головного управління у справах промислової та
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР від 17 липня 1950 р. Головна
функція – здійснення контролю за діяльністю споживчої та промислової кооперації Чернівецької області.
4. 15 справ
5. 1947–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Головного управління у справах промислової та споживчої кооперації
при Раді Міністрів СРСР. Листування з управлінням міліції стосовно оформлення перепусток.
8. Українською, російською мовами.
1639.      1. Р-268
2. Чернівецька обласна контора Українського торгівельного плодоовочевого тресту “Укрторгплодоовочтрест”, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у червні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. Остаточно припинила діяльність 30 червні 1952 р., її функції передано
Чернівецькій облспоживспілці.
4. 7 справ
5. 1947–1952 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та постанови облвиконкому з питань торгівлі. Вказівки про ліквідацію спецчастини контори.
8. Українською, російською мовами.
1640.      1. Р-303
2. Чернівецька міжобласна контракційно-заготівельна контора Головного
управління з вирощування каучуку “Головроскаучук” Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1951 р., відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 19 січня
1951 р., та рішення виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих. Підпорядковувалася Українській республіканській контрактаційній заготівельній конторі “Головроскаучук” Головного управління промисловості рослинного каучуку і Міністерства хімічної промисловості СРСР. До
функцій міжобласної контори входило: керівництво заготівельними пунктами
та заготівельними конторами на території Чернівецької та Станіславської областей.
4. 61 справа
5. 1951–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Плани контрактації насіння та збирання коренів кок-сагизу. Звіти про заготівлю кок-сагизу.
8. Українською, російською мовами.
1641.      1. Р-307
2. Губернаторство провінції Буковина
3. Створено згідно декрету-закону від 3 вересня 1941 р. Очолювалось губернатором. Підпорядковувалось безпосередньо уряду Йона Антонеску. До його
функцій входило: ведення адміністративних справ провінції; узгодження
фінансових відносин між адміністрацією, підприємцями та населенням; інвентаризація земельних і лісних угідь та державного майна; реєстрація зайнятості населення та його соціальний захист; охорона здоров’я; боротьба з
епідеміями та епізоотіями; румунізація суспільного життя краю, колонізація
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регіону. Губернаторство припинило діяльність у березні 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 473 справи
7. Інформаційні повідомлення Чернівецького обласного інспекторату поліції:
про організацію Української дивізії СС в Галичині; про розкол серед членів
української націоналістичної організації, у зв’язку з відмовою німецького
уряду надати сприяння у створенні самостійної української держави. Інформаційні повідомлення Чернівецького обласного інспекторату жандармерії:
про незадоволення селян Буковини у зв’язку з відсутністю продовольчих та
промислових товарів; про виселення місцевих євреїв у Трансільванію та інвентаризацію їх майна; про замах на життя комісара Хотинської поліції; про
діяльність комуністів та українських націоналістів. Справи з розгляду заяв та
клопотань мешканців краю про звільнення їх родичів з таборів, відсторонення
від примусових робіт, про повернення майна та ін. Матеріали про розкриття діяльності українських націоналістичних організацій. Слідчі матеріали на
мешканців Буковини. Звіти військового кабінету та обласного інспекторату
поліції про політичні настрої населення, діяльність політичних партій та організацій. Доповідні записки та листування з адміністративними та поліцейськими органами про репресії серед сектантів, масове виселення євреїв в табори, перевірку політичної благонадійності населення. Списки та статистичні
відомості інтернованих у табори місцевих жителів. Інформаційні повідомлення Чернівецького обласного інспекторату жандармерії про український націоналістичний рух на території Буковини; схема організації ОУН. Донесення
на мешканців м. Чернівці, які співпрацювали з радянською владою. Списки та
особові листки мешканців, висланих радянською владою, та тих, що вибули
до Німеччини. Справи з особового складу службовців адміністративних установ Буковини. Огляди діяльності відділів губернаторства. Списки службовців
державних установ Буковини. Списки мешканців м. Чернівці, які підлягають
евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Карти: провінції
Буковина, волостей та повітів провінції; Хотинського повіту; шляхів сполучення Буковини. Карти військово-стратегічних дій німецько-румунської армії
в районі р. Сіверський Донець у травні-червні 1943 р. Адміністративні карти
Буковини, повітів та волостей.
8. Румунською мовою.
1642.      1. Р-458
2. Глибоцький районний військовий комісаріат Чернівецького обласного
військового комісаріату, с. Глибока Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. одночасно з утворенням району та його радянізацією. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а в 1944 р. поновив її. Райвійськкомат ліквідовано у
грудні 1962 р. у зв’язку із зміною адміністративно-територіального поділу, поновлено у січні 1965 р. Відав питаннями обліку й призову на строкову службу
військовозобов’язаних, їх перепідготовки, загального військового навчання.
4. 1 справа
5. 1940 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та директиви Чернівецького обласного військкомату.
8. Українською, російською мовами.
1643.      1. Р-519
2. Директорат національної економіки Губернаторства провінції Буковина, м. Чернівці
3. Створено згідно наказу губернатора провінції від 12 січня 1942 р. Здійснював
загальне керівництво і сприяв організації та розвитку економічного потенціалу
Буковини, координував виробничі відносини між господарськими об’єктами,
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сприяв технічній підготовці кадрів для промисловості, комерційних структур
та ремісничих майстерень, розробляв норми постачання в провінцію харчових
продуктів та промислових товарів, контролював використання сировини, промислового устаткування. Ліквідовано у березні 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 9 справ
7. Справи про передавання у власність держави, директорату національної економіки Губернаторства провінції Буковина майна інтернованих та висланих
радянською владою громадян. Листи обліку майна інтернованих, висланих
радянською владою громадян.
8. Румунською мовою.
1644.      1. Р-520
2. Директорат громадських робіт і комунікацій Губернаторства провінції
Буковина, м. Чернівці
3. Стверно згідно постанов уряду Румунії “Про адміністративну організацію території Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р. як дирекцію громадських робіт і
комунікацій. Відповідно до закону уряду Румунії від 3 вересня 1941 р. перейменовано в директорат громадських робіт і комунікацій. До його функцій
входило: введення в дію законів про експлуатацію доріг і використання водних ресурсів, виконання громадських робіт з будівництва, ремонту доріг і
мостів та їх експлуатація, проведення гідротехнічних робіт, складання статистичних звітів, діаграм, проектів, карт. Керував повітовими відділами громадських робіт і комунікацій. Ліквідований у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 15 справ
7. Списки службовців і членів їх родин, які підлягають евакуації вглиб Румунії
у зв’язку з наближенням лінії фронту. Заяви громадян про прийом їх на роботу. Ситуаційні плани дільниць річок; дільниць річок з мостом; берегових
укріплень.
8. Румунською мовою.
1645.      1. Р-550
2. Нотаріус Долінський Лівіу, м. Чернівці
3. Під час румунської окупації Буковини система нотаріату продовжувала свою
діяльність згідно вимог закону “Про інститути публічних нотаріусів Буковини” від 25 листопада 1919 р. Через нотаріальну палату Буковини приватні
нотаріуси підпорядковувався Міністерству юстиції. Нотаріус займався засвідченням юридичних актів, офіційних та приватних угод, копій документів, зберіганням цінних паперів, документів.
4. 1942 р.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Заяви мешканців м. Чернівці: про засвідчення їм договорів нв оренду нерухомого майна, залишеного мешканцями, які вибули до Німеччини та у концентраційні табори; про засвідчення доручень на отримання коштів від державних установ та власних осіб.
8. Румунською мовою.
1646.      1. Р-551
2. Нотаріус Калмуцький Гельмут, м. Чернівці
3. Див. Р-550
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 6 справи
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7. Заяви мешканців м. Чернівці про засвідчення: їхніх письмових зобов’язань
про продовження їхньої служби в армії після закінчення офіцерських шкіл;
договорів про винайм квартир, залишених мешканцями, які вибули до Німеччини та у концентраційні табори; письмових свідчень.
8. Румунською мовою.
1647.      1. Р-621
2. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді
Міністрів СРСР по Чернівецькій області, м. Чернівці Чернівецької області
3. Аппарат Уповноваженого Ради створено в грудні 1945 р. з метою здійснення
контролю за дотриманням радянських законів та постанов Уряду СРСР щодо
діяльності Церкви, інформування керівних органів про становище Російської
православної церкви та її діяльність на місцях, ведення загального обліку церков та реєстрації релігійних громад. Підпорядковувався Раді у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР. Припинив діяльність у
грудні 1965 р.
4. 5 справ
5. 1944, 1946–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки, інструкції, листи Ради у справах Російської православної церкви
при Раді Міністрів СРСР та УРСР про діяльність православної церкви області, стан православних монастирів. Звіти і доповіді про роботу Уповноваженого Ради у справах російської православної церкви.
8. Українською, російською мовами.
1648.      1. Р-623
2. Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР по Чернівецький області, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у березні 1945 р. як апарат Уповноваженого у справах релігійних
культів при Раді Міністрів СРСР для здійснення контролю за втіленням в
життя радянського законодавства про культи органами влади та релігійними
об’єднаннями громадян; для вирішення поточних питань щодо діяльності релігійних об’єднань в області. Підпорядковувався Раді у справах релігійних
культів при Раді Міністрів СРСР, а після реорганізації в грудні 1965 р. – Раді у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР.
4. 97 справ
5. 1945–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Документи (директивні вказівки, звіти, інформації) про діяльність церкви та
духовенства області. Плани роботи і звіти Уповноваженого Ради у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР.
8. Українською, російською мовами.
1649.      1. Р-627
2. Виконавчий комітет Чернівецької районної Ради депутатів трудящих,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 12 листопада 1940 р.
“Щодо ліквідації повітів і утворення районів у Чернівецький області”. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а в 1944 р. поновив її. Виконком діяв як розпорядчий
та виконавчий орган радянської влади на території району. Підпорядковувався
Чернівецькому облвиконкому. З 1947 р. – виконавчий комітет Чернівецької
районної Ради депутатів трудящих. Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на підпорядкованій території.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про
укрупнення сільських районів Української РСР” Чернівецький район було
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ліквідовано, відповідно, райвиконком припинив свою діяльність.
4. 20 справ
5. 1949–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та постанови облвиконкому та обкому КПУ. Листування з облвиконкомом про роботу комітету.
8. Українською, російською мовами.
1650.      1. Р-628
2. Чернівецький міжрайонний заготівельний контракційний пункт Головного
управління з вирощування каучуку, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1949 р. Підпорядковувалася Українській республіканській контрактаційній заготівельній конторі “Головроскаучук” Головного управління промисловості рослинного каучуку і Міністерству хімічної промисловості СРСР.
Функції: загальне керівництво заготівельними пунктами та заготівельними
конторами Чернівецької та Станіславської областей.
4. 4 справи
5. 1949–1951 рр.
6. 2009 р.
7. Плани, звіти, інформації про контрактації та заготівлю насіння кок-сагизу.
8. Українською, російською мовами.
1651.      1. Р-633
2. Виконавчий комітет Вашківецької районної Ради депутатів трудящих,
м. Вашківці Вашківецького району Чернівецької області
3. Див. Р-627
4. 5 справ
5. 1956–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення облвиконкому та райвиконкому. Рішення таємних засідань райвиконкому. Інформації про святкування релігійного характеру у районі. Списки громадян без прав громадянства.
8. Українською, російською мовами.
1652.      1. Р-662
2. Директорат адміністративних справ Губернаторства провінції Буковини,
м. Чернівці
3. Створено на підставі постанови губернатора Буковини від 31 жовтня 1941 р.
Здійснював загальне керівництво адміністрацією провінції, контроль та нагляд за діяльністю всіх адміністративних установ та координацію їх діяльності. Припинив існування у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 1070 справ
7. Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції, квестурою поліції, примарією м. Чернівці про організацію у м. Чернівці концентраційних
таборів та їх утримання. Листування та справи про розгляд заяв про звільнення осіб з концентраційних таборів. Звернення (проповідь) єпископа Парфенія
до румунських солдат у зв’язку зі вступом Румунії у союзі з Німеччиною
у війну проти СРСР. Заяви мешканців Буковини про видачу їм дозволів на
право пересування залізницею за межі території Буковини. Справа з обліку
осіб, висланих радянською владою, евакуйованих у Радянський Союз та тих,
хто вибув до Німеччини; списки тих, хто загинув. Списки та особові листки
мешканців Буковини, висланих радянською владою у 1941 р.; тих, хто вибув
до Німеччини. Справи з перевірки політичної благонадійності осіб, які повернулися з Німеччини до Буковини у 1942–1943 рр. Списки мешканців Буковини та Бессарабії, яких позбавлено румунського громадянства у зв’язку з
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їх активною діяльністю під час встановлення радянської влади. Заяви про передачу в оренду майна мешканців, інтернованих в табори та висланих радянською владою. Списки: державних установ, у користуванні яких знаходяться
радіоприймачі; власників радіоприймачів. Справи по звинуваченню мешканців Буковини у активній діяльності під час встановлення радянської влади.
Статути та списки членів українського товариства “Руський народний дім”,
румунських товариств “Помпіерія Волуарє”, “Чипріян Порумбеску”, “Стефан
чел Маре”, спортивного клубу “Уніон”. Статистичні відомості про кількість
мешканців міст Чернівці, Хотин, Сторожинець, які були вислані радянською
владою у 1941 р. Статистичні відомості про кількість мешканців волостей Буковини, які були вислані радянською владою у 1941 р. Списки службовців
генерального секретаріату Губернаторства провінції Буковини, Директорату
адміністративних справ та підпорядкованих їм установ. Справи та листування
про прийом окремих осіб на роботу. Списки жандармських секцій і постів
по волостям Буковини. Списки державних установ та навчальних закладів
в містах Буковини із зазначенням їх керівників. Списки культурно-освітніх,
кооперативних, комунальних та благодійних установ міст Буковини. Списки
промислових підприємств, земельних маєтків, ферм у містах та волостях Буковини. Списки, заяви та картки обліку службовців адміністративних установ
Буковини, евакуйованих у Румунію.
8. Румунською мовою.
1653.      1. Р-663
2. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації Губернаторства
провінції Буковини, м. Чернівці
3. Створено на підставі постанов румунського уряду “Про адміністративний
устрій території Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р. як дирекцію румунізації
та управління державним майном. Згідно закону “Про реорганізацію адміністрації провінції Буковини” від 3 вересня 1941 р. дирекцію було реорганізовано в директорат румунізації, колонізації та інвентаризації. Підпорядковувався
Губернаторству Буковини. Здійснював облік рухомого і нерухомого майна
радянських установ та евакуйованих громадян, осіб, інтернованих у концтабори, займався передаванням в оренду конфіскованих підприємств, земель,
будівель, поновленням прав власності поміщиків на землю, обліком державних і приватних лісових угідь, сільськогосподарської техніки і реманенту, колонізацією провінції Буковина. Ліквідовано у березні 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 2009 р.
6. 96 справ
7. Справи про визначення прав власності на майно осіб, що залишилось після
входження Північної Буковини до складу УРСР. Справи про передавання в
оренду майна осіб, що були ув’язнені в концтабори або вислані радянською
владою. Справи про розгляд заяв орендарів майна промислових підприємств.
Справи про передачу в оренду та продаж майна, залишеного громадянами,
що виїхали до Німеччини, або були ув’язнені в концтабори. Аркуші інвентаризації майна німецької військової місії в м. Чернівцях. Бюджет Директорату
румунізації, колонізації та інвентарю Губернаторства провінції Буковини на
1943–1944 рр. Декларації службовців про їх непричетність до майна репатрійованих та вибулих мешканців. Списки мешканців м. Чернівці, які були репатрійовані до Німеччини.
8. Румунською мовою.
1654.      1. Р-685
2. Виконавчий комітет Хотинської районної Ради депутатів трудящих,
м. Хотин Хотинського району Чернівецької області
3. Створено згідно постанови виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Хотинський районний виконавчий
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комітет м. Хотин Хотинського району Чернівецької області. З липня 1941 р.
припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради
УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української
РСР” Хотинський район було ліквідовано, відповідно, райвиконком припинив
свою діяльність. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня
1965 р. “Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР”
було поновлено Хотинський район та діяльність Хотинського райвиконкому.
З 1977 р. – виконавчий комітет Хотинської районної Ради народних депутатів.
Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом в районі.
4. 54 справи
5. 1944–1984 рр
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Рішення та протоколи
засідань райвиконкому. Документи щодо оцінювання збитків, заподіяних під
час Великої Вітчизняної війни. Відомості про репатрійованих громадян.
8. Українською, російською мовами.
1655.      1. Р-688
2. Фінансовий відділ Чернівецького міського виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 25 липня 1940 р. Припинив свою діяльність у липні 1941 р. у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами і поновив її у квітні
1944 р. Підпорядковувався облвиконкому та міськвиконкому. Формував бюджет м. Чернівці, здійснював контроль за діяльністю кредитних установ, перевіряв виконання кошторисів міськими організаціями.
4. 13 справ
5. 1940–1941, 1959–1961 рр.
6. 2009 р.
7. Документи спеціальної частини фінансового відділу (накази, листування, акти,
звіти, інформації).
8. Українською, російською мовами.
1656.      1. Р-711
2. Чернівецький міський відділ комунального господарства виконавчого
комітету Чернівецької міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. Припинив свою діяльність у липні 1941 р. у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами і поновив її у квітні 1944 р.
Підпорядковувався виконавчому комітету Чернівецької міської Ради депутатів
трудящих і обласному відділу комунального господарства. Відділ здійснював
загальнее керівництво комунальними підприємствами міста, дбав про міське
будівництво, комунальний благоустрій міста тощо.
4. 24 справи
5. 1940–1941, 1950–1953, 1959 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки Наркомату оборони СРСР. Витяги з протоколів засідань міськвиконкому з питань оборонного будівництва. Плани і звіти про будівництво об’єктів
ППО. Листування з військкоматами з питань спецобліку та бронювання службовців.
8. Українською, російською мовами.
1657.      1. Р-712
2. Чернівецький міський відділ охорони здоров’я виконавчого комітету
Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
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3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з 22 серпня 1944 р. поновив
її. Підпорядковувався Чернівецькому обласному відділу охорони здоров’я та
виконавчому комітету міської Ради депутатів трудящих. Керував діяльністю
лікувальних, оздоровчих та інших медичних установ міста Чернівці, здійснював контроль за їх роботою.
4. 21 справа
5. 1940–1941, 1944, 1946, 1948, 1953–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, плани, звіти та відомості про роботу медичної служби протиповітряної оборони м. Чернівці.
8. Українською, російською мовами.
1658.      1. Р-713
2. Чернівецький міський відділ народної освіти виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Утворено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з
окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Підпорядковувався Чернівецькому обласному відділу народної освіти
та виконавчому комітету міської Ради депутатів трудящих. Здійснював загальне керівництво районними відділами народної освіти загальноосвітніми школами, дошкільними та позашкільними закладами, інтернатами, педагогічниими радами, методичними нарадами, предметними комісіями, контролював
їх роботу.
4. 10 справ
5. 1941, 1959–1961 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження Чернівецького обласного та міського відділів народної освіти. Плани та відомості про складання мобілізаційних заходів.
8. Українською, російською мовами.
1659.      1. Р-714
2. Чернівецька міжрайонна база обласної спілки споживчої кооперації,
м. Чернівці Чернівецької області
3. –
4. 6 справ
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Постанова Чернівецької обласної комісії з бронювання кадрів. Директивні
вказівки облспоживспілки з питань розробки мобілізаційного плану. Список
працівників бази.
8. Українською, російською мовами.
1660.      1. Р-715
2. Виконавчий комітет Путильської районної Ради депутатів трудящих,
м. Путила Чернівецької області
3. Створено згідно постанови виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Путильський районний виконавчий комітет м. Путила Путильського району Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий
комітет районної Ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Путильський район було ліквідовано, а райвиконком припинив
свою діяльність. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня
1965 р. “Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР”
було поновлено Путильський район та Поновив свою діяльність райвиконком.
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З 1977 р. – виконавчий комітет Путивльської районної Ради народних депутатів. Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним
будівництвом в районі.
4. 27 справ
5. 1940–1941, 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Чернівецького облвиконкому та листування з питань: затвердження
та виконання мобілізаційного плану; обліку та збирання трофейної зброї; репатріації громадян з-за кордону. Списки переселенців.
8. Українською, російською мовами.
1661.      1. Р-716
2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Ради депутатів
трудящих Сталінського району, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у серпні 1944 р. Підпорядковувався Чернівецькому міському відділу
соціального забезпечення. Ліквідовано відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 11 серпня 1948 р. Поновив свою діяльність відповідно до
Указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. Здійснював призначення і виплату пенсій, забезпечував надання грошової допомоги багатодітним та одиноким матерям.
4. 3 справи
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Інструкція та листування з Чернівецьким обласним відділом соціального забезпечення з питань розробки нового мобілізаційного плану. Мобілізаційні
плани.
8. Українською, російською мовами.
1662.      1. Р-717
2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Чернівецької міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 5 серпня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з 22 серпня 1944 р.
поновив її. Підпорядковувався відділу соціального забезпечення виконавчого
комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих. Здійснював призначення і виплату пенсій громадянам за віком, ветеранам праці, інвалідам, учасникам Другої Світової війни, родинам загиблих військовослужбовців; забезпечував надання грошової допомоги багатодітним та одиноким матерям; розглядав
скарги та заяви пенсіонерів. Здійснював загальне керівництво районними відділами соціального забезпечення м. Чернівці, контролював їх діяльність.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Листування з Чернівецьким міськвиконкомом з питань бронювання
військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1663.      1. Р-718
2. Чернівецька обласна контора ветеринарно-зоотехнічного постачання
Української контори ветеринарно-зоотехнічного постачання, м. Чернівці
Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. як Чернівецьку обласну філію Української республіканської контори ветеринарно-зоотехнічного постачання та торгівлі. З липня
1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а з серпня 1944 р. поновила її. Забезпечувала
ветеринарно-зоотехнічними товарами і матеріалами зооветдільниці та пункти,
лікувальні та науково-дослідницькі установи, навчальні заклади, лабораторії,
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колгоспи, радгоспи, інші організації, громадян, що проживали на території
Чернівецької області.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Накази, вказівки та листування з питань обліку особового складу.
8. Українською, російською мовами.
1664.      1. Р-719
2. Виконавчий комітет Глибоцької районної Ради депутатів трудящих,
смт Глибока Глибоцького району Чернівецької області Чернівецької області
3. Створено згідно постанови виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р., як Глибоцький районний виконавчий комітет м. Глибока Глибоцького району Чернівецької області. З липня
1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий
комітет Глибоцької районної Ради депутатів трудящих; з 1977 р. – виконавчий
комітет Глибоцької районної Ради народних депутатів. Здійснював загальне
керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на території району.
4. 104 справи
5. 1940–1941, 1944–1965 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. Рішення
райвиконкому. Протоколи вручення державних нагород. Протоколи та довідки про нагородження багатодітних матерів. Листування з питань переселення
жителів району. Державний план становлення та розвитку народного господарства району. Звіти про виконання кошторису видатків по господарському
та комунальному обслуговуванню місцевих органів Міністерства оборони
СРСР. Відомості: про економічний стан району; про кількість господарств по
селах району; про кількість народжень, шлюбів та смертей; про відзначення
релігійних свят в Глибоцькому районі. Списки: переселенців (1941 р.); радянських громадян, що були вивезені до Німеччини (1941–1944 рр.); осіб, що
повернулися з Німеччини; куркульських господарств району. Документи про
фінансування оборонних заходів у районі.
8. Українською, російською мовами.
1665.      1. Р-725
2. Чернівецьке виробниче об’єднання будівельних матеріалів Міністерства
промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Чернівці Чернівецької
області
3. Створено у 1944 р., згідно з наказом Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР. До складу об’єднання входили такі підприємства: цегельночерепичний завод № 1, цегельний завод № 3, кахельна фабрика, Скитський
гіпсовий завод, Мамалижський гіпсовий завод, толевий завод, Чернівецький
завод будматеріалів. Об’єднання виробляло цеглу, черепицю, кахель, гіпс,
вапно, блоки з натурального каміння. Ліквідовано 20 травня 1962 р. відповідно до постанови бюро обкому КПУ та виконавчого комітету Чернівецької
обласної ради депутатів трудящих від 11 травня 1962 р. № 24. Відповідно до
наказу Управління Подільського раднаргоспу від 10 травня 1963 р. розпочав
роботу Чернівецький трест будівельних матеріалів, який підпорядковувався
Управлінню промисловості будівельних матеріалів Подільського раднаргоспу. До складу Чернівецького тресту входили такі підприємства: Чернівецький
цегельний завод № 1, Чернівецький цегельний завод № 2, Чернівецький завод
будівельних матеріалів, Чернівецький керамічний завод, Кострижівський комбінат будівельних матеріалів, Сторожинецьке заводоуправління, Мамалижське
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заводоуправління, Кельменецький завод будівельних матеріалів. Всі підприємства знаходилися на господарському розрахунку та мали самостійні баланси. Відповідно до наказу Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР від 25 грудня 1965 р., у зв’язку з ліквідацією Подільського раднаргоспу,
Чернівецький трест будівельних матеріалів з 1 січня 1968 р. перейшов у безпосереднє підпорядкування Українського Головного управління в’яжучих та
стінових матеріалів.
4. 57 справ
5. 1944–1974 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та вказівки Міністерства промисловості будматеріалів УРСР. Постанови
облвиконкому та бюро обкому КП України про соцзмагання, про роботу цегельного заводу, про виконання державного плану. Рішення звужених засідань
облвиконкому. Накази Чернівецького тресту будівельних матеріалів з основної діяльності. Відомості про облік військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1666.      1. Р-760
2. Чернівецька міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності (група північних районів) Головної державної інспекції з визначення
врожайності при Міністерстві сільського господарства УРСР, м. Чернівці
Чернівецької області
3. Створено у 1947 р. Функції інспекції полягали в об’єктивному визначенні врожайності сільськогосподарських культур у господарствах на підпорядкованій
території, усуненні чинників подачі недостовірних відомостей про потенційну та реальну урожайність. Припинала свою діяльність у 1954 р.
4. 80 справ
5. 1947–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження Головної державної інспекції з визначення врожайності. Листування з місцевими радянськими органами про стан озимих, урожай сільськогосподарських культур, з питань особового складу. Звіти та доповідні записки з питань урожайності сільськогосподарських культур, розмірів
посівних площ.
8. Українською, російською мовами.
1667.      1. Р-763
2. Чернівецький обласний відділ народної освіти виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих (з жовтня 1977 р. – народних
депутатів), м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її.
Здійснював загальне керівництво міським у Чернівцях та районними відділами освіти, інститутом удосконалення кваліфікації вчителів, Чернівецьким педагогічним училищем, міським та районними методкабінетами, дошкільними
та позашкільними закладами, дитячими будинками, спецшколами, школамиінтернатами, загальноосвітніми школами, контролював їх діяльність, надавав
необхідну допомогу в поточних справах. Підпорядковувався Чернівецькому
облвиконкому та Міністерству освіти УРСР.
4. 104 справи
5. 1944–1975 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Чернівецького обкому КПУ, РНК УРСР. Накази, розпорядження та
обіжники Міністерства освіти УРСР. Накази Чернівецького обласного відділу
народної освіти. Листування з різними організаціями з питань ліквідації неграмотності та малограмотності, вдосконалення військово-патріотичного виховання серед учнів, підвищення загальноосвітнього рівня молоді.

576

Державний архів Чернівецької області
8. Українською, російською мовами.
1668.      1. Р-764
2. Чернівецький цукровий комбінат, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її.
Підпорядковувався Львівському тресту цукрової промисловості, з 1957 р. –
Чернівецькому цукровому тресту Станіславського раднаргоспу. У 1962 р.
перейменований у Чернівецький цукрово-спиртовий комбінат Чернівецького
цукрового тресту. З 1963 р. – Чернівецький цукрово-спиртовий комбінат Тернопільського цукрового тресту; з 1964 р. – Чернівецький цукровий комбінат
Тернопільського цукрового тресту; з 1966 р. – Чернівецький цукровий комбінат Головного управління цукрової промисловості Міністерства харчової
промисловості УРСР. Займався виробництвом цукру та іншої супутньої продукції.
4. 87 справ
5. 1944–1963 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та розпорядження Чернівецького обкому КПУ. Накази по цукровому
комбінату з основної діяльності. Відомості про створення та зберігання держрезерву цукру. Документи про стан цивільної та протиповітряної оборони на
комбінаті. Листування з питань виробничої діяльності.
8. Українською, російською мовами.
1669.      1. Р-837
2. Чернівецьке обласне управління з охорони державної таємниці у пресі
Чернівецького виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих
(з жовтня 1977 р. народних депутатів), м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1944 р. як обласне управління у справах літератури і видавництв
Чернівецької обласної ради депутатів трудящих (обліт). З жовтня 1953 р. –
управління з охорони воєнної і державної таємниці в пресі Чернівецького
виконавчого комітету обласної ради депутатів трудящих; з січня 1964 р. –
управління з охорони державної таємниці в пресі виконавчого комітету Чернівецької обласної ради депутатів трудящих. Здійснювало функції державного
цензурування друкованої продукції та охорони (нерозголошення) державної
таємниці.
4. 179 справ
5. 1944–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та обіжники Головліту СРСР та Головліту УРСР. Накази, інформаційні листи керівника управління. Протоколи цензорських нарад. Плани роботи
управління. Звіти про роботу управління.
8. Українською, російською мовами.
1670.      1. Р-838
2. Чернівецька обласна контора з заготівель тваринницької сировини та хутра Міністерства заготівель СРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у серпні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. Керувала роботою районних та сільських контор із заготівлі тваринницької сировини та хутра.
4. 17 справ
5. 1948–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти: про рух тваринницької сировини; про заготівлю, відвантаження та рештки вовни та шкіряної сировини.
8. Українською, російською мовами.
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1671.      1. Р-841
2. Фінансовий директорат Губернаторства провінції Буковини, м. Чернівці
Чернівецької області
3. Засновано згідно з постановами уряду Румунії “Про адміністративний
устрій території Буковини” від 22 липня і 30 липня 1941 р. Здійснював
загальне керівництво фінансовою діяльністю різних установ і організацій,
займався централізацією бюджетів директоратів Губернаторства Буковини,
вирішував питання про відкриття додаткових та непередбачених рахунків,
кредитів, розподіляв грошові фонди, реєстрував всі надходження та платежі державних установ, керував оподаткуванням, обстежував фінансову
діяльність промислових і торговельних підприємств, реєстрував нерухоме
майно, виділяв кошти на утримання хворих в лікарнях, допомогу інвалідам
війни, вдовам, сиротам, контролював фінансові питання діяльності установ і організацій. Припинив свою діяльність у 1944 р.
4. 1941–1944 рр.
5. 13 справ
6. 2009 р.
7. Циркуляри Міністерства фінансів про випуск нових грошових знаків, надання матеріальної допомоги особам, які втекли від радянської влади у 1940 р. і
згодом повернулися назад в Північну Буковину. Виправдовувальні документи
про використання коштів на виплату заробітної плати, на відрядження поліцейським Сторожинецького, Дорохойського, Чернівецького повітів.
8. Румунською мовою.
1672.      1. Р-937
2. Чернівецький міжобласний трест хлібопекарної промисловості Українського головного управління хлібопекарної промисловості “Укрголовхліб”, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі наказу Народного комісаріату харчової промисловості
УРСР від 17 червня 1944 р. № 169 “Про поновлення діяльності республіканських, міжобласних, обласних трестів та контор системи Наркомхарчпрому
УРСР” як Чернівецький державний трест хлібопекарної промисловості “Хліботрест”. З 1948 р. – Чернівецький державний міжобласний трест хлібопекарної промисловості. Основні функції тресту: організація виробництва та збуту
продукції хлібопекарної промисловості; загальне керівництво роботою підвідомчих підприємств на території Чернівецької та Станіславської областей.
Ліквідований у 1957 р.
4. 23 справи
5. 1945–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Накази з основної діяльності. Листування та звітність з питань обліку
військовозобов’язаних; поставок продукції військовим частинам.
8. Українською, російською мовами.
1673.      1. Р-938
2. Чернівецький державний медичний інститут Міністерства охорони
здоров’я УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі постанови РНК УРСР від 20 жовтня 1944 р. № 1360
“Про поновлення роботи 2-го Київського медичного інституту” та наказу Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР від 3 вересня 1944 р. № 1858.
Підпорядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР. Основні завдання
інституту: підготовка лікарів, аспірантів і ординаторів, а також проведення
науково-дослідної роботи. Нині – Буковинський державний медичний університет.
4. 98 справ
5. 1946–1970 рр.
6. 2009 р.
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7. Накази та рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР. Накази Прикарпатського військового округу з питань роботи військової кафедри медінституту. Накази по медінституту з основної діяльності. Листування з питань
наукової праці, авторефератів дисертацій, наукових кадрів. Доповіді про військову підготовку студентів.
8. Українською, російською мовами.
1674.      1. Р-949
2. Чернівецька підборно-колодочна фабрика обласного управління (місцевої) легкої промисловості, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 26 жовтня 1945 р. на підставі наказу Народного комісаріату легкої
промисловості УРСР від 28 січня 1945 р. № 29. Підпорядковувалась Чернівецькому обллегпрому. Займалася виробництвом взуттєвих колодок та підборів. Відповідно до наказу Міністерства промислових товарів широкого вжитку УРСР від 24 листопаду 1953 р. № 58 підборно-колодкова фабрика увійшла
до складу Чернівецького гумовзуттєвого комбінату як окремий цех.
4. 4 справи
5. 1952–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти з обліку та бронювання військовозобов’язаних. Документи про імпортне
обладнання та його використання.
8. Українською, російською мовами.
1675.      1. Р-1010
2. Чернівецький міський відділ промислової торгівлі виконавчого комітету
міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1944 р. Займався реалізацією продукції місцевої промисловості у
торговельній мережі.
4. 21 справа
5. 1947–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та вказівки Міністерства торгівлі УРСР з питань підготовки до скасування карткової системи на товари народного споживання. Накази по обласному та міському відділах промислової торгівлі. Звіти про роботу МППО.
8. Українською, російською мовами.
1676.      1. Р-1062
2. Чернівецьке виробниче об’єднання “Трембіта” Чернівецького обласного
управління легкої промисловості, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у вересні 1944 р. згідно наказу Чернівецького обласного управління
легкої промисловості від 14 вересня 1944 р. № 30 як Чернівецьку фабрику
масового пошиття одягу. З листопада 1945 р. до жовтня 1946 р. мало назву
“Чернівецька швейна фабрика”; з жовтня 1946 р. по грудень 1955 р. – Чернівецька швейна фабрика № 1; з січня 1956 р. по вересень 1963 р. – Чернівецька
державна швейна фабрика. На підставі постанови Подільського раднаргоспу
від 28 жовтня 1963 р. № 333 фабрику було реорганізовано в Чернівецьке виробниче швейне об’єднання “Трембіта”.
4. 42 справи
5. 1952–1964 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, Станіславського раднаргоспу
та обласного управління легкої промисловості. Плани з виготовлення різної
продукції за держзамовленнями. Звіти про виконання плану по військовому
замовленню. Звіти про наявність та бронювання військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
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1677.      1. Р-1065
2. Чернівецьке обласне управління у справах сільського та колгоспного будівництва Головного управління у справах сільського та колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 23 червня 1945 р. на підставі постанов РНК УРСР та ЦК КП(б)У
від 27 квітня 1945 р. та Чернівецького облвиконкому та бюро обкому КП(б)У
№ 40/3 від 4 червня 1945 р. як обласне управління у справах сільського та
колгоспного будівництва. Підпорядковувалось Головному управлінню у справах сільського та колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР та Чернівецькому облвиконкому. У відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР
№ 1096 від 30 травня 1953 р. про об’єднання Головного управління у справах
сільського та колгоспного будівництва з Міністерством сільського господарства та заготівель УРСР та рішенням Чернівецького облвиконкому № 458/20
від 13 червня 1953 р. обласне управління у справах сільського та колгоспного
будівництва було об’єднано з обласним управлінням сільського господарства
та заготівель. У його складі було створено управління будівництва. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 2646 від 21 грудня 1953 р. та рішення Чернівецького облвиконкому № 1034/43 від 25 грудня 1953 р. управління
будівництва було виділено з обласного управління сільського господарства та
заготівель та передано в обласне управління з будівництва в колгоспах. Підпорядковувалось Головному управлінню з будівництва в колгоспах при Раді
Міністрів УРСР. У 1954 р. воно увійшло до складу Міністерства міського
та сільського будівництва УРСР, а в 1957 р. – до складу Міністерства сільського господарства УРСР з одночасним підпорядкуванням Чернівецькому
облвиконкому. Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР
№ 30 від 10 січня 1959 р. обласне управління з будівництва в колгоспах було
знову об’єднано з обласним управлінням сільського господарства та припинило свою самостійну діяльність. Здійснювало загальне керівництво роботою
райвідділів сільського та колгоспного будівництва та райвідділів з будівництва в колгоспах. Контролювало процеси будівництва в колгоспах, машиннотракторних станціях та селах області, займалось його плануванням, надавало
технічну допомогу колгоспам та колгоспникам у проведенні будівельних робіт, заготівлі та виробництві місцевих будівельних матеріалів, забезпечувало
їх технічною документацією для будівництва.
4. 11 справ
5. 1947–1957 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження та вказівки Головного управління у справах сільського
та колгоспного будівництв при Раді Міністрів УРСР. Рішення та постанови
Чернівецького облвиконкому та бюро обкому КП України.
8. Українською, російською мовами.
1678.      1. Р-1066
2. Чернівецька обласна Рада кооперації інвалідів Української ради кооперації інвалідів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у серпні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а в 1944 р. поновила
її. Підпорядковувалась Українській раді кооперації інвалідів. Займалася працевлаштуванням і виробничим навчанням інвалідів війни і праці шляхом організації промислових артілей кооперації інвалідів, керувала їх діяльністю,
здійснювала культурно-виховну роботу серед членів артілей. Ліквідовано у
1953 р.
4. 11 справ
5. 1945–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення Української ради кооперації інвалідів, Чернівецького
облвиконкому та Чернівецького обкому КП України.
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8. Українською, російською мовами.
1679.      1. Р-1070
2. Обласна контора постачання та збуту Чернівецького обласного управління місцевої промисловості, м. Чернівці Чернівецької області
3. –
4. 1 справа
5. 1945 р.
6. 2009 р.
7. Листування з обласними організаціями з питань постачання.
8. Українською, російською мовами.
1680.      1. Р-1073
2. Військовий комісаріат Шевченківського району м. Чернівці Чернівецької
області
3. Створено у 1940 р. одночасно з утворенням адміністративного району. У липні 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а в 1944 р. поновив її. Припинив свою діяльність у
серпні 1948 р. у зв’язку із зміною адміністративного поділу м. Чернівці; поновив її у травні 1952 р. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21
січня 1959 р. “Про ліквідацію в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського,
Шевченківського і Сталінського районів” Шевченківський район припинив
своє існування, разом з ним припинив свою діяльність і військовий комісаріат
Шевченківського району.
4. 5 справ
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Військово-економічна довідка по Шевченківському району м. Чернівці. Листування з Чернівецьким райвідділом НКВС УРСР про допуск до мобілізаційної
роботи. Списки: особового складу апарату збірного пункту Шевченківського
райвійськкомату; військовозобов’язаних запасу, що зареєстровані (перебувають на обліку) в районі.
8. Українською, російською мовами.
1681.      1. Р-1074
2. Чернівецький обласний військовий комісаріат, м. Чернівці Чернівецької
області
3. Створено у 1940 р. У липні 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з
окупацією області німецько-румунськими військами, а в 1944 р. поновив її.
Здійснює загальне керівництво діяльністю всіх призовних пунктів в області,
районних, міських військкоматів, контролює їх роботу, здійснює загальне навчання населення військовій справі та облік допризовників.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Список середнього та старшого начального складу військовозобов’язаних, що
перебувають у запасі.
8. Українською, російською мовами.
1682.      1. Р-1075
2. Заставнівський районний військовий комісаріат Чернівецької області,
м. Заставна Чернівецької області
3. Створено 1940 р. одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. припинив
свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. Припинив свою діяльність у грудні 1962 р. у
зв’язку із зміною адміністративно-територіального поділу, і Поновив свою діяльність у січні 1965 р. Відав питаннями обліку й призову на строкову службу
військовозобов’язаних, загального військового навчання населення.
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4. 1 справа
5. 1940 р.
6. 2009 р.
7. Книга обліку військовослужбовців.
8. Російською мовою.
1683.      1. Р-1076
2. Сторожинецький міський військовий комісаріат, м. Сторожинець Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими
військами, а в 1944 р. поновив її. Відав питаннями обліку й призову на строкову службу військовозобов’язаних, загального військового навчання населення.
4. 1 справа
5. 1940 р.
6. 2009 р.
7. Військово-економічна довідка по Сторожинецькому району.
8. Українською, російською мовами.
1684.      1. Р-1077
2. Садгірський районний військовий комісаріат, м. Садгора Чернівецької
області
3. Створено у 1940 р. одночасно з утворенням Садгірського району. З липня
1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецькорумунськими військами, а в 1944 р. поновив її. У зв’язку зі зміною
адміністративно-територіального поділу у грудні 1962 р. припинив свою
діяльність, у січні 1965 р. поновив її. Відав питаннями обліку й призову
військовозобов’язаних, загального військового навчання населення.
4. 5 справ
5. 1940 р.
6. 2009 р.
7. Військово-економічна довідка по Садгірському району. Протоколи медкомісій.
Списки військовозобов’язаних.Накази з особового складу по військкомату.
8. Українською, російською мовами.
1685.      1. Р-1078
2. Вашківецький районний військовий комісаріат, м. Вашківці Чернівецької області
3. Див. Р-1077
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2009 р.
7. Журнал обліку призовників 1921–1923 років народження.
8. Українською, російською мовами.
1686.      1. Р-1079
2. Хотинський районний військовий комісаріат, м. Хотин Чернівецької області
3. Див. Р-1077
4. 4 справи
5. 1940–1941 рр.
6. 2009 р.
7. Військово-економічна довідка по Хотинському району. Листування та відомості з питань комплектування особовим складом збірного пункту Хотинського
райвійськкомату.
8. Українською, російською мовами.
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1687.      1. Р-1082
2. Чернівецьке обласне виробниче управління будівництва та експлуатації
автомобільних шляхів виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. як Чернівецький обласний дорожній відділ. У 1941–1944 рр.
відділ тимчасово припиняв свою діяльність у зв’язку з німецько-румунською
окупацією області. Поновив її згідно наказу по головному дорожньому управлінню при РНК УРСР від 20 квітня 1944 р. № 64. Підпорядковувався цьому
ж управлінню та виконкому обласної Ради депутатів трудящих. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1953 р. № 1224 та наказу
Міністерства шляхового та транспортного господарства УРСР від 30 червня
1953 р. відділ був перейменований в Чернівецький обласний відділ шляхового та транспортного господарства (облшляхтранс). У відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1954 р. та наказом міністра автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР від 12 липня 1954 р. облшляхтранс було перейменовано в обласне управління автотранспорту та шосейних
шляхів (облуправтошляхів) з підпорядкуванням Міністерству автотранспорту
та шосейних шляхів УРСР та виконкому обласної Ради депутатів трудящих.
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 13 березня 1963 р. № 306 управління було перейменовано в обласне управління будівництва та експлуатації
шосейних доріг (облдорупр) зі збереженням тієї ж підпорядкованості. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1968 р. № 384 “Про удосконалення та зміщення структури обласних та районних дорожних органів”
та наказу міністра автомобільного транспорту та шосейних шляхів УРСР від
12 серпня 1968 р. № 497, Чернівецьке обласне управління будівництва та експлуатації шосейних доріг з 1 листопада того ж року було переведено на господарський розрахунок та перейменовано в Чернівецьке обласне управління
будівництва та експлуатації автомобільних шляхів. Здійснювало загальне керівництво будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг і мостів на загальнодержавних та місцевих шляхах на території області, організовувало та
контролювало діяльність шляхово-експлуатаційних дільниць (ШЕДів), районних дорожніх відділів, проектних бюро та інших підвідомчих організацій.
4. 43 справи
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Головного шляхового управління при Раді Міністрів УРСР. Рішення та постанови Чернівецького облвиконкому з питань вжиття заходів щодо
поліпщення шляхової мережі прикордонних районів Чернівецької області.
Листування з командуванням Львівського військового округу та відомості про
технічний стан шляхів та мостів, графіки та схеми. Список мостів по Чернівецькій області. Економічне обґрунтування будівництва залізобетонного мосту через р. Прут у м. Новоселиця.
8. Українською, російською мовами.
1688.      1. Р-1132
2. Виконавчий комітет Герцаївської районної Ради депутатів трудящих,
м. Герца Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Герцаївський районний виконавчий комітет м. Герца Герцаївського району Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на території
Герцаївського району. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30
грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Герцаївський район було ліквідовано, райвиконком припинив свою діяльність.
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4. 10 справ
5. 1961–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та постанови КПУ та Чернівецького облвиконкому. Рішення Герцаївського райвиконкому. Документи про стан цивільної оборони в районі. Інформації, довідки та звіти про відзначення релігійних свят в районі.
8. Українською, російською мовами.
1689.      1. Р-1237
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Сталінської районної Ради
депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку
з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Припинив свою діяльність у серпні 1948 р. у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному поділі міста (скасування районів) та поновив свою діяльність у травні 1952 р. Підпорядковувався виконавчому комітету Сталінської районної Ради депутатів трудящих м. Чернівці та Чернівецькому обласному фінансовому відділу. Основні функції: формування річного
бюджету району та забезпечення його виконання, загальне керівництво та
контроль за діяльністю бюджетних та господарських організації та установ по
використанню коштів, збиранню податків з підприємств та населення, контроль за дотриманням фінансової дисципліни.
4. 1 справа
5. 1940 р.
6. 2009 р.
7. Листування з міським військкоматом з питань бронювання військовозобо
в’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1690.      1. Р-1263
2. Виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів трудящих,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Шевченківську районну Раду м. Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. припинила свою
діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а
з квітня 1944 р. поновила її. З 1947 р. – виконавчий комітет Шевченківської
районної Ради депутатів трудящих. Припинив свою діяльність на підставі
Указу Президії Верховної Ради України від 11 серпня 1948 р. “Про скасування
районного поділу в м. Чернівці Чернівецької області” і поновив свою діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. “Про
утворення в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського
і Сталінського районів”. Здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом на території району. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1959 р. “Про ліквідацію в м. Чернівці
Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів”
був ліквідований.
4. 20 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та постанови КПУ та Чернівецького облвиконкому. Постанови та
рішення Чернівецького міськвиконкому. Звіти про роботу штабу цивільної
оборони. Звіти та постанови протиепідемічної комісії. Списки та відомості
про амністованих громадян. Відомості про стан бомбосховищ на території
району.
8. Українською, російською мовами.
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1691.      1. Р-1269
2. Виконавчий комітет Ленінської районної Ради депутатів трудящих,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Ленінську районну Раду
м. Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. припинила свою діяльність
у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня
1944 р. поновила її. З 1947 р. – виконавчий комітет Ленінської районної Ради
депутатів трудящих. Припинив свою діяльність на підставі Указу Президії
Верховної Ради України від 11 серпня 1948 р. “Про скасування районного
поділу в м. Чернівці Чернівецької області”, і поновив її у відповідності до
Указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. “Про утворення в
м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів”. У відповідності до вимог Указу Президії Верховної Ради УРСР
від 21 січня 1959 р. “Про ліквідацію в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів” був ліквідований. У відповідності до вимог Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. “Про
утворення районів у містах Сімферополі, Херсоні та Чернівцях Української
РСР” було знову створено Ленінський район та Поновив свою діяльність однойменний райвиконком. З 1977 р. – виконавчий комітет Ленінської районної
Ради народних депутатів. Здійснював загальне керівництво господарським і
соціально-культурним будівництвом на території району.
4. 7 справ
5. 1946–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та рішення Чернівецького облвиконкому, горвиконкому, бюро обкому КП(б)У. Відомості про стан бомбосховищ в районі.
8. Українською, російською мовами.
1692.      1. Р-1323
2. Українські республіканські курси в м. Чернівці Міністерства хлібопродуктів УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно з розпорядженням Ради Народних Комісарів СРСР від 12 лютого 1944 р. № 2907-р у м. Києві. Наказом Міністерства заготівель СРСР від
7 травня 1948 р. № 698 Українські республіканські курси переведені з м. Києва до м. Чернівці. Підпорядковувались відділу навчальних закладів Міністерства заготівель СРСР. Займались підготовкою керівних кадрів заготівельних
організацій системи Народного комісаріату заготівель СРСР та підвищенням
їх кваліфікації.
4. 10 справ
5. 1957–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження Міністерства хлібопродуктів УРСР. Журнал вхідної
та вихідної документації. Акти приймання-передавання справ спецчастини.
Картки обліку військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1693.      1. Р-1335
2. Виконавчий комітет Заставнівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Заставна Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Заставнівський районний
виконавчий комітет м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських
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районів Української РСР” Заставнівський район було ліквідовано, відповідно,
райвиконком припинив свою діяльність. Згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 4 січня 1965 р. “Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР” було відновлено Заставнівський район, поновив свою
діяльність і райвиконком. З 1977 р. – виконавчий комітет Заставнівської районної Ради народних депутатів. Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на території району.
4. 56 справ
5. 1944–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. Рішення
райвиконкому. Списки: репатрійованих з Румунії мешканців Заставнівського
району та відомості про їх працевлаштування; мешканців Заставнівського району, що виїхали за кордон і не повернулися; громадян Польщі, переселених в
Одеську область; осіб без громадянства та іноземців, що проживали в Заставнівському районі. Списки та акти осіб, нагороджених ювілейною медаллю “В
пам’ять 250-річчя Ленінграду” (1957 р.).
8. Українською, російською мовами.
1694.      1. Р-1757
2. Виконавчий комітет Кіцманської районної Ради депутатів трудящих,
м. Кіцмань Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Кіцманський районний виконавчий комітет м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет Кіцманської районної Ради депутатів трудящих; з 1977 р. – виконавчий комітет Кіцманської районної Ради народних депутатів. Здійснював
загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на
території району.
4. 8 справ
5. 1949 р.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення та розпорядження Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Рішення Кіцманського райвиконкому. Плани розвитку сільського
господарства. Списки куркульських господарств.
8. Українською, російською мовами.
1695.      1. Р-1999
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Садгірської районної Ради депутатів трудящих, м. Садгора Чернівецької області
3. Створено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з
окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. У зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі у грудні
1962 р. припинив свою діяльність, у січні 1965 р. поновив її. Підпорядковувався виконавчому комітету районної Ради депутатів трудящих м. Чернівці
та Чернівецькому обласному фінансовому відділу. Основні функції: формування бюджету району та забезпечення його виконання, загальне керівництво
бюджетними та господарськими організаціями та установ з питань використанню коштів та контроль за їх діяльністю; організація збирання податків з
підприємств та населення, контроль за дотриманням фінансової дисципліни.
4. 4 справи
5. 1959–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки облфінвідділу з фінансових питань. Листування з облфінвідділом та
управлінням внутрішніх справ з фінансових питань.
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8. Українською, російською мовами.
1696.      1. Р-2053
2.   Виконавчий комітет Садгірської районної Ради депутатів трудящих,
м. Садгора Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою виконавчого комітету Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Садгірський районний виконавчий комітет м. Садгора Садгірського району Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області
німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет Садгірської районної Ради депутатів трудящих. На підставі
Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Садгірський район було ліквідовано,
райвиконком припинив свою діяльність. Згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 4 січня 1965 р. “Про утворення районів у містах Сімферополі, Херсоні та Чернівцях Української РСР” було знову створено Садгірський
район і поновив свою діяльність райвиконком. З 1977 р. – виконавчий комітет
Садгірської районної Ради народних депутатів. Здійснював загальне керівництво господарським і соціально-культурним будівництвом на підпорядкованій
території.
4. 41 справа
5. 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення та розпорядження Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Рішення райвиконкому. Листування з відділами облвиконкому з питань: функціонування релігійних культів; іноземців, що не мають громадянства; обов’язкового навчання населення з протиатомного захисту; репатрійованих та їх працевлаштування. Відомості про висланих з регіону українських
націоналістів.
8. Українською, російською мовами.
1697.      1. Р-2151
2. Зарожанський цукровий завод Тернопільського цукротресту, с. Зарожани
Хотинського району Чернівецької області
3. Створений у часи перебування Буковини у складі Австро-Угорщини; належав
власникові Рафіловичу, потім – Ісманському. Після входження Буковини до
складу СРСР у 1940 р. націоналізований. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з
квітня 1944 р. поновив її. До 1958 р. підпорядковувався Львівському цукротресту Міністерства харчової промисловості УРСР. З 1958 р. підпорядковувався Станіславському раднаргоспу Тернопільського цукротресту. Займався
виробництвом цукрового піску, побічної при цукроварінні продукції, заготівлею цукрового буряка з метою його пероробки.
4. 52 справи
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення та постанови Чернівецького облвиконкому, обкому КП(б)У. Накази:
Головного управління цукрової промисловості СРСР, Львівського цукротресту, адміністрації цукрозаводу. Звіти: про держрезерв вугілля та цукру; про
надходження трофейного народногосподарського майна.
8. Українською, російською мовами.
1698.      1. Р-2168
2. Чернівецька база Українського відділення Всесоюзної контори тютюнової
торгівлі Міністерства торгівлі СРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. –
4. 44 справи
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5. 1951–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та директивні вказівки Укртютюнмахортресту Міністерства харчової
промисловості УРСР.
8. Українською, російською мовами.
1699.      1. Р-2169
2. Чернівецький обласний комітет з фізичної культури та спорту при виконавчому комітеті Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1941 р. на підставі постанови РНК СРСР від 15 серпня 1940 р. з
метою організації фізичної культури і спорту в області, здійснення загального
керівництва цією сферою, контролю за спортивним життям області. Припинив
свою діяльність під час тимчасової окупації Буковини у роки Другої світової
війни. Поновив роботу у квітні 1944 р. Рідпорядковувався Республіканському
комітету у справах фізкультури і спорту і виконкому Чернівецької обласної
Ради депутатів трудящих.
4. 1941 р.
5. 2009 р.
6. 1 справа
7. Особові справи.
8. Українською, російською мовами.
1700.      1. Р-2329
2. Управління культури виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради
депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1953 р.
№ 1102. Підпорядковувалось Міністерству культури УРСР. Управління здійснювало загальне керівництво роботою культосвітніх установ, мережі установ кінофікації, спеціальних навчальних закладів на території області, дбало
про розвиток мистецтв тощо.
4. 1974–1980 рр.
5. 2009 р.
6. 7 справ
7. Інформації, адресовані Чернівецькому обкому КПУ з питань: прибуття в Чернівецьку область камерного хору Будинку культури м. Сучава (Румунія); прибуття колективу художньої самодіяльності з Румунії; ведення ідейно-виховної
роботи серед населення Глибоцького та Сторожинецького районів; подальшого підвищення політичної грамотності працівників установ культури та мистецтв; заходів щодо поліпшення роботи з керівниками установ культури та
підвищення їх відповідальності за збереження соціалістичної власності. Інформації, адресовані Міністерства культури УРСР, про поїздку самодіяльного народного ансамблю танцю “Смеречина” Вижницького районного Будинку
культури на міжнародний фестиваль фольклору народів гірських земель та
фольклорних студентських колективів.
8. Українською, російською мовами.
1701.      1. Р-2245
2. Чернівецький спиртовий завод “Первісток-Буковинський” управління
харчової промисловості Станіславського раднаргоспу, м. Чернівці Чернівецької області
3. Розпочав свою діяльність 31 червня 1944 р. До 1961 р. підпорядковувався Чернівецькому спиртотресту. У зв’язку з ліквідацією Чернівецького спиртотресту
за постановою Станіславського раднаргоспу від 10 грудня 1959 р. № 481 з 1
січня 1960 р. спиртозавод перейшов у відання управління харчової промисловості Станіславського раднаргоспу; постановою від 13 серпня 1962 р. № 328
спиртозавод було передано на правах окремого цеху Чернівецькому цукрово-
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му комбінату. З 1963 р. спиртозавод підпорядковувався Подільському раднаргоспу. На підставі постанови Подільського раднаргоспу від 31 серпня 1963 р.
№ 391 на базі спиртозаводу “Первісток-Буковинський” було створено головне підприємство Чернівецького спиртооб’єднання. Виробляв спирт-сирець
та ректифікат, які постачалися хімічним підприємствам та лікеро-горілчаним
заводам.
4. 1950–1962 рр.
5. 2009 р.
6. 35 справ
7. Рішення Чернівецького обласного та Чернівецького міського виконкомів рад
депутатів. Накази по Чернівецькому спиртотресту. Акти Держконтролю СРСР
з перевірки збереженості державного резерву. Накази по спиртозаводу. Відомості про організацію захисту цивільного населення. Річні звіти про наявність
спирту.
8. Українською, російською мовами.
1702.      1. Р-2260
2. Чернівецьке обласне управління лісового господарства Міністерства лісового господарства УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. як Чернівецьке обласне управління лісоохорони та лісонасаджень. Підпорядковувалось безпосередньо Комітету лісоохорони та
лісонасаджень при РНК УРСР. У 1941–1944 рр. тимчасово припинило свою
діяльність у зв’язку з окупацією області німецько-румунськими загарбниками. Поновило діяльність з 3 травня 1944 р. на підставі рішення уповноваженого Головлісоохорони при РНК СРСР по УРСР № 67 від 13 квітня 1944 р.
У 1947 р. у зв’язку з реорганізацією Комітету лісоохорони та лісонасаджень
при РНК УРСР в Міністерство лісового господарства УРСР перейменовано в
Чернівецьке обласне управління лісового господарства. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 1096 від 30 травня 1953 р., рішення Чернівецького
облвиконкому 13 червня 1953 р. № 458/10 та наказу Чернівецького обласного
управління сільського господарства та заготівель від 17 червня 1953 р. № 288
року установу було передано до складу обласного управління сільського господарства і стало називатися управлінням лісового господарства Чернівецького обласного управління сільського господарства. Ліквідовано на підставі
постанови Ради Міністрів УРСР № 1834 від 30 листопада 1959 р. з передачею
своїх функцій тресту “Чернівціліс” Станіславського раднаргоспу.
4. 1944–1954 рр.
5. 2009 р.
6. 21 справа
7. Накази та розпорядження Міністерства лісового господарства УРСР. Постанови та рішення Чернівецького облвиконкому і обкому КПУ. Відомості про
відведення лісосічного фонду земель для військових потреб. Листування з
Міністерством лісового господарства УРСР з основних питань діяльності.
8. Українською, російською мовами.
1703.      1. Р-2261
2. Чернівецький міжобласний трест спиртової промисловості Управління
харчової промисловості Станіславської Ради народного господарства,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено відповідно до постанови РНК УРСР від 13 червня 1944 р. Підпорядковувався Укрголовспирту Міністерства промисловості продовольчих товарів
УРСР, безпосередньо – Станіславському спиртовому тресту. У 1954 р. Станіславський спиртовий трест було ліквідовано і всі заводи, що перебували в
його віданні, стали підпорядковуватися Чернівецькому спиртовому тресту. У
1957 р. створено Станіславську Раду народного господарства. Чернівецький
спиртовий трест безпосередньо став підпорядковуватися Управлінню харчової промисловості Станіславської Ради народного господарства. До складу
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тресту входили 5 лікеро-горілчаних та 24 спиртові заводи, що діяли на території Чернівецької, Станіславської, Дрогобицької та Закарпатської областей.
Основні функції тресту: планово-оперативне та виробничне керівництво підпорядкованими підприємствами, контроль за їх діяльністю, постачання цих
підприємств сировиною, паливом, обладнанням, запчастинами, різними матеріалами та хімікатами, організація збуту готової продукції, загальне керівництво підпорядкованими підприємствами з питань праці, підготовки і розстановки кадрів.
4. 1944–1959 рр.
5. 2009 р.
6. 25 справ
7. Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Станіславського раднаргоспу, “Укрзахідголовспирту”. Накази по тресту. Протокол наради директорів
спиртових заводів (1945). Довідка про готовність спиртової промисловості до
роботи (1945).
8. Українською, російською мовами.
1704.      1. Р-2263
2. Всесоюзна науково-дослідна станція з раку картоплі Всесоюзного науководослідного інституту захисту рослин, м. Чернівці Чернівецької області
3. –
4. 1940–1941 рр.
5. 2009 р.
6. 2 справи
7. Листування з питань розподілу отруйних хімікатів та надання дозволу на
їх перевезення залізничним транспортом. Кошторис на утримання апарату
науково-дослідної станції. Протоколи технічно-виробничих нарад.
8. Українською, російською мовами.
1705.      1. Р-2265
2. Чернівецька обласна рада промислової кооперації Української республіканської ради промислової кооперації, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у серпні 1940 р. У 1941–1944 рр. облпромрада тимчасово припинила
свою діяльність у зв’язку з окупацією Буковини під час Другої Світової війни. Поновила роботу у 1944 р. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР
від 25 серпня 1953 р. № 1762 облпромраду була об’єднано з облкоопінрадою
та облліспромрадою. До функцій установи входило загальне керівництво діяльністю кооперативних промислових артілей та кооперативних промислових
артілей інвалідів на території Чернівецької області. Облпромрада припинила
свою діяльність відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від
11 жовтня 1960 р. № 1698.
4. 1944–1960 рр.
5. 2009 р.
6. 130 справ
7. Постанови та рішення Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Протоколи і постанови президії Чернівецької обласної ради промислової кооперації.
Звіти про виконання військових замовлень. Відомості про виконання виробничого плану. Відомості про наявність промислових підприємств, які входять
до системи промислової ради Чернівецької області. Звіти про численність та
рух кадрів. Відомості: про організацію та функціонування системи цивільної
оборони; про стан охорони праці та дотримання техніки безпеки. Службові та
партійні характеристики працівників в системі облпромради.
8. Українською, російською мовами.
1706.      1. Р-2266
2. Чернівецька обласна спілка лісопромислової кооперації Чернівецької обласної Ради промислової кооперації, м. Чернівці Чернівецької області
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3. Створено на підставі наказу Української спілки лісопромислової кооперації
від 28 липня 1944 р. № 1–10. Підпорядковувалась облпрофраді та Українській
лісохімічній деревообробній кооперації “Укркооппромлісспілка”. Основні
функції: організація діяльності артілей лісопромислової кооперації, здійснення загального керівництва їх роботою. Спілку ліквідовано на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762.
4. 1944–1953 рр.
5. 2009 р.
6. 23 справи
7. Рішення та постанови Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Постанови та розпорядження Спілки лісопромислової кооперації УРСР. Відомості
про наявність підприємств (1944). Звіти про наявність та рух мобілізаційного
резерву. Креслення спеціальних інструментів. Технічні умови спеціалізованих виробів.
8. Українською, російською мовами.
1707.      1. Р-2271
2. Чернівецька взуттєва фабрика № 33 Управління шкіряно-взуттєвої промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1944 р. як Чернівецьку взуттєву фабрику № 1. Безпосередньо підпорядковувалась управлінню легкої промисловості виконкому Чернівецької
обласної ради депутатів трудящих. У 1954 р. реорганізовано у Чернівецьку
взуттєву фабрику № 33 Управління шкіряно-взуттєвої промисловості УРСР.
4. 1947–1956 рр.
5. 2009 р.
6. 3 справи
7. Документи про перевірку роботи фабрики комісією Державного контролю. Акти
на знищення печаток. Звіти з обліку та бронювання військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1708.      1. Р-2272
2. Чернівецька обласна контора Торговельного банку СРСР, м. Чернівці
Чернівецької області
3. Створено у 1945 р. Здійснювала фінансування установ торгівлі і кооперації. У
лютого 1954 р. облконтору реорганізовано в пункт Уповноваженого Торгбанку СРСР, який підпорядковувався Чернівецькій обласній конторі Торгбанку
СРСР. Ліквідовано у 1956 р. з передачею функцій Чернівецькій обласній конторі Державного банку СРСР.
4. 1945–1954 рр.
5. 2009 р.
6. 15 справ
7. Плани розвитку народного господарства Чернівецької області. Плани капітального будівництва по Чернівецькій області. Листування з різними установами з питань розрахунків за трофейне обладнання. Документи з обліку
військовозобов’язаних та їх бронювання. Титульні списки з будівництва бомбосховища артілі “Швейник”.
8. Українською, російською мовами.
1709.      1. Р-2299
2. Чернівецьке виробниче трикотажне об'єднання Міністерства легкової
промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено 22 липня 1975 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 травня 1975 р. № 268 “Про схему управління легкою промисловістю
УРСР” шляхом відомчої реорганізації та перетворення на базі Чернівецької
трикотажної фабрики. Фабрику було створено в часи перебування Буковини
у складі королівської Румунії (1923) під назвою “Тринако” (за прізвищами її
власників – Трихтера та Нафтализона). Фабрика припиняла свою діяльність
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під час тимчасової німецько-румунської окупації Буковини у роки Другої Світової війни і поновила її у квітні 1944 р. під назвою Чернівецька трикотажна
фабрика № 1. Функції: виробництво трикотажної білизни, верхнього трикотажу, панчішно-шкарпеткових виробів. З березня 1944 р. по 1957 р. фабрика підпорядковувалась “Головтрикотажу” Міністерства легкої промисловості УРСР,
з 1957 р. по 1962 р. – управлінню легкої промисловості Станіславського раднаргоспу, з 1962 р. – управлінню легкої промисловості Подільського раднаргоспу. У зв’язку з ліквідацією раднаргоспів з 1965 р. фабрику передано у
ведення Управління трикотажної промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР. Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР
від 29 січня 1971 р. № 32 Чернівецька трикотажна фабрика № 1 і Чернівецька трикотажна фабрика № 3 були об’єднані у Чернівецьку трикотажну фірму.
Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня
1975 р. № 147 Чернівецьку трикотажну фірму було перейменовано у Чернівецьке виробниче трикотажне об’єднання.
4. 1951–1969 рр.
5. 2009 р.
6. 55 справ
7. Річні плани та звіти про виконання планів виробництва та постачання військових замовлень. Звіти про організацію цивільної оборони на підприємстві.
Звіти про військовозобов’язаних.
8. Українською, російською мовами.
1710.      1. Р-2337
2. Виконавчий комітет Вижницької районної Ради депутатів трудящих,
м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області
3. Створено згідно з постановою Чернівецького обласного виконавчого комітету
від 11 листопада 1940 р. З липня 1941 р. по квітень 1944 р. не діяв у зв’язку
з окупацією Буковини німецько-румунськими військами. До перших виборів
у місцеві органи влади на Буковині (відбулися 21 грудня 1947 р.) називався
районним виконавчим комітетом, з 1947 р. – виконавчим комітетом районної
Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – виконавчим комітетом районної
Ради народних депутатів. Був розпорядчим та виконавчим органом радянської
влади на території Вижницького району. Підпорядковувався Чернівецькому
облвиконкому. Здійснював загальне керівництво народним господарством та
культурним будівництвом на території району, скеровував і координував діяльність установ, організацій і підприємств.
4. 1944–1959 рр.
5. 2009 р.
6. 29 справ
7. Рішення та постанови Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Рішення
та постанови Вижницького райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи засідань Вижницького райвиконкому. Протоколи засідань районної комісії з переселення громадян. Характеристика сіл району. План розвитку народного
господарства області. Документи про розміщення репатрійованих громадян.
Документи про призначення пенсій родинам загиблих. Листування про повернення майна реабілітованим громадянам. Відомості про працевлаштування громадян, звільнених з-під варти. Списки: радянських громадян, які знаходяться за кордоном; осіб, звільнених з в’язниці м. Чернівців по амністії
1947 р. Документи про організацію цивільної оборони.
8. Українською, російською мовами.
1711.      1. Р-2344
2. Чернівецький обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії
авіації і флоту, м. Чернівці, його міські та районні організації (об’єднаний
архівний фонд)
3. Довоєнним попередником ДТСААФ було організаційне бюро Союзу товариств
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друзів оборони, авіаційного та хімічного будівництва Союзу СРСР, створене у м. Чернівці у зв’язку з розпорядженням робітничо-селянського Уряду
СРСР від 19 грудня 1940 р. № 61. У зв’язку з організацією Обласної Ради
ТСОАВІАХІМу одночасно створювалися районні ради товариства. На початку червня 1941 р. діяльність Обласної Ради ТСОАВІАХІМу та її районних
осередків були перервані у зв’язку з окупацією краю німецько-румунськими
військами. Вони поновили свою роботу у другій половині 1944 р. До складу
Обласної Ради ТСОАВІАХІМу входили такі районні ради: Вижницька, Вашківецька, Герцаївська, Глибоцька, Кельменецька, Кіцманська, Новоселицька,
Путильська, Садгірська, Сокирянська, Сторожинецька, Хотинська, Чернівецька сільська, Ленінська, Сталінська та Шевченківська у м. Чернівцях. Згідно з
постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1951 р. № 3060 Добровільне
товариство сприяння армії (ДТСАРМ) було перейменовано у ДТСААФ, яке
мало свої осередки в усіх регіонах СРСР. Основні функції Чернівецького обласного комітету ДТСААФ: загальне керівництво районними радами у питаннях проведення оборонно-масової роботи серед молоді та населення області;
організація системи підготовки військово-технічних спеціалістів для Збройних Сил СРСР.
4. 1944–1977 рр.
5. 2009 р.
6. 214 справ
7. Накази ЦК ДТСААФ СРСР та ЦК ДТСААФ УРСР. Постанови Чернівецького обкому КПУ. Рішення Чернівецького облвиконкому. Протоколи засідань обласного комітету ДТСААФ, обласних нарад, президій районних рад
товариства. Накази по раді та комітету. Плани та звіти щодо навчальної та
військово-масової роботи. Звіти обласної та районних рад товариства. Паспорти на навчальні статути обласного комітету ДТСААФ (радіоклубу, військовонавчального центру, автомотоклубу та спортивно-стрілецького клубу, школи
цивільної оборони). Інформації про розміновування території Чернівецької
області. Схеми розміновування. Кошториси витрат. Акти перевірок роботи
обласного комітету ДТСААФ та підпорядкованих йому установ.
8. Українською, російською мовами.
1712.      1. Р-2366
2. Державний архів Чернівецької області, м. Чернівці Чернівецької області
3. Розпочав свою діяльність 1 листопада 1940 р. З липня 1941 р. по квітень
1944 р. не діяв у зв’язку з окупацією Буковини німецько-румунськими військами. Підпорядковувався у 1940–1941, 1944–1960 рр. архівному відділу
Управління НКВС (з 1947 р. – МВС) по Чернівецькій області, з липня 1960 р.
по листопад 1988 р. – архівному відділу Чернівецького облвиконкому, з листопада 1889 р., після ліквідації архівного відділу – Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР (з серпня 1991 р. – Раді Міністрів України), у
березні-грудні 1999 р. – Головному архівному управлінню України, з грудня
1999 р. – Державному комітету архівів України, нині – Державній архівній
службі України.
4. 1945–2002 рр.
5. 2009 р.
6. 602 справи
7. Рішення Чернівецького облвиконкому та обкому КПУ. Накази, директивні вказівки та постанови архівних органів вищого рівня. Плани та звіти. Відомості
про повернуті та передані фонди. Доповідні записки та довідки про роботу
архіву. Протоколи засідань методичної комісії та методичних нарад. Відомості про виявлення та використання архівних документів, комплектування,
експертизу цінності та облік документальних матеріалів та кінофотофонодокументів. Тексти статей, лекцій працівників архіву з історії Буковини та архівознавства.
8. Українською, російською мовами.
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1713.      1. Р-2373
2. Чернівецький завод з виготовлення емальованого посуду “Емальпосуд”
Головного управління металогосподарських виробів Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Чернівецький завод “Емальпосуд” засновано у міжвоєнний період як приватне
підприємство. У 1930 р. власник підприємства створив акціонерне товариство
“Тіва”. У 1940 р. при встановленні радянської влади завод було націоналізовано.
У воєнний час не діяв. Поновив свою діяльність на підставі наказу Чернівецького облмісцевпрому від 29 травня 1944 р. Підпорядковувався Міністерству місцевої та паливної промисловості УРСР. Відповідно до наказу міністра місцевої
та паливної промисловості УРСР від 26 травня 1953 р. № 2 та постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 травня 1953 р. № 1002 завод перейшов у підпорядкування Головного управління металовиробів “Укрголовметаловиробів” Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР. З жовтня 1957 р. у зв’язку
зі створенням раднаргоспів завод підпорядковувався управлінню машинобудування та енергетики Станіславського економічно-адміністративного району.
Після ліквідації Станіславського раднаргоспу з 1963 р. завод підпорядковувався
управлінню машинобудування Подільського раднаргоспу. Після ліквідації Подільського раднаргоспу підпорядковувався Головному управлінню металогосподарських виробів Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР.
4. 1944–1962 рр.
5. 2009 р.
6. 39 справ
7. Накази Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР. Накази облмісцевпрому. Рішення та постанови Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Накази по заводу. Довідка про виробничо-технічний стан заводу та
доповідна записка про мобілізаційні резерви.
8. Українською, російською мовами.
1714.      1. Р-2413
2. Архівний відділ виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у липні 1940 р. як Архівний відділ Управління Наркомату внутрішніх справ УРСР по Чернівецької області. З липня 1941 р. по квітень 1944 р.
не діяв у зв’язку з окупацією Буковини німецько-румунськими військами. З
1946 р., після реорганізації наркоматів в міністерства, Архівний відділ підпорядковувався УМВС УРСР по Чернівецької області. 25 червня 1960 р. рішенням виконкому Чернівецької обласної ради було створено Архівний відділ
Чернівецького облвиконкому, який підпорядковувався Головному архівному
управлінню при Раді Міністрів УРСР та Чернівецькому облвиконкому. Згідно
з рішенням Чернівецького облвиконкому від 17 грудня 1988 р. Архівний відділ було ліквідовано, його функції передано Державному архіву Чернівецької
області.
4. 1940–1987 рр.
5. 2009 р.
6. 398 справ
7. Директивні вказівки ДАУ НКВС СРСР, АУ НКВС УРСР, АУ МВС УРСР, ГАУ
при Раді Міністрів України. Рішення та розпорядження Чернівецького облвиконкому та райвиконкомів про вдосконалення архівної справи в області. Накази по Архівному відділу Чернівецького облвиконкому. Протоколи засідань
ЕПК. Плани та звіти про роботу архівних установ області. Матеріали про використання документів Чернівецького обласного архіву.
8. Українською, російською мовами.
1715.      1. Р-2414
2. Чернівецьке обласне виробниче управління хлібопродуктів Міністерства
хлібопродуктів УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
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3. Створено у квітні 1944 р. як Чернівецьку обласну контору Всесоюзного
об’єднання “Південьзаготзерно”. На підставі указу Президії Верховної Ради
УРСР від 11 червня 1956 р. установу перейменовано в Чернівецьку обласну контору “Головзерно”; на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від
8 серпня 1957 р. № 881 та наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 8
серпня 1957 р. № 124 установу перетворено в Чернівецьке обласне управління
хлібопродуктів. Згідно з наказом Міністерства заготівель УРСР від 13 лютого
1961 р. № 7 та постановою бюро Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому від 20 березня 1961 р. № 21 установу перетворено в Чернівецьке обласне
управління заготівель. Згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР
від 27 березня 1962 р. № 362 “Про перебудування управління сільським господарством” Управління було ліквідовано. На підставі наказу Держкомітету
Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктам і комбікормовій промисловості від
24 квітня 1965 р. було створено Чернівецьке обласне управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості; на підставі постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 лютого 1969 р. № 126 і згідно з наказом Міністерства хлібопродуктів УРСР від 18 лютого 1969 р. управління було перейменовано в Чернівецьке обласне управління хлібопродуктів. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. № 82 і наказу Міністерства хлібопродуктів
УРСР від 14 березня 1986 р. № 41 установу було перетворено в Чернівецьке
обласне виробниче управління хлібопродуктів. Основні функції: приймання,
розміщення, оброблення, забезпечення збереженості та раціонального використання зерна і продуктів його переробки, а також насіння олійних культур,
сортового насіння зернових, олійних, технічних культур, трав, сіна.
4. 1944–1977 рр.
5. 2009 р.
6. 53 справ
7. Постанови Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР. Постанови та рішення Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. Накази по управлінню.
Звіти про рух фуражного зерна.
8. Українською, російською мовами.
1716.      1. Р-2420
2. Чернівецька обласна Рада профспілок, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі рішення ХІХ Пленуму ВЦРПС (1948) про створення в
республіках, краях та областях СРСР відповідних Рад профспілок. За підсумками ІІ конференції Облпрофради, що відбулась 28 вересня 1948 р., були обрані керівні органи: пленум Чернівецької обласної ради професійних спілок
та ревізійну комісію. До функцій Облпрофради входило проведення міжспілкових заходів, координація спільних дій профспілкових організацій області,
спрямованих на розгортання соціалістичного змагання, виконання підприємствами державних планів, поліпщення матеріально-побутового рівня та культурного обслуговування трудящих, узагальнення та поширення досвіду профспілкової роботи. Керівництво поточною діяльністю Облпрофради здійснює її
виборна президія.
4. 1958–1984 рр.
5. 2009 р.
6. 92 справ
7. Документи, що стосуються діяльності Облпрофради.
8. Українською, російською мовами.
1717.      1. Р-2471
2. Чернівецький обласний комітет Товариства Червоного Хреста, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. по квітень 1944 р. обком товариства, як і
низові ланки, не діяли у зв’язку з окупацією Буковини німецько-румунськими
військами. Роботу було поновлено у другій половині 1944 р. Основні функції:
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надання практичної допомоги місцевим органам охорони здоров’я, проведення інформаційних, оздоровчих та профілактичних заходів, ведення санітарнооборонної роботи, формування санітарно-гігієнічних навичок серед населення, підготовка медичних сестер запасу на курсах без відриву від виробництва,
загальне керівництво діяльністю районних комітетів Товариства Червоного
Хреста. Підпорядковувався ЦК Товариства Червоного Хреста УРСР та виконкому Спілки товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР.
4. 1945–1973 рр.
5. 2009 р.
6. 66 справ
7. Постанови та рішення Чернівецького облвиконкому та обкому КПУ. Протоколи засідань президії товариства. Плани та звіти про роботу комітету. Акти перевірок роботи комітету. Документи про політичних емігрантів, що мешкають
в Чернівецькій області. Перелік відомостей, що містять державну таємницю
(1969).
8. Українською, російською мовами.
1718.      1. Р-2481
2. Чернівецька обласна контора Головного управління з заготівлі та промислового відгодовування худоби (Заготхудвідгодівля) Міністерства м’ясної
та молочної промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено у 1940 р. З липня 1941 р. по квітень 1944 р. не діяла у зв’язку з окупацією Буковини німецько-румунськими військами. Підпорядковувалася безпосередньо Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР. Відповідно до
постанови Верховної Ради СРСР від 15 березня 1953 р. обласна контора перейшла у підпорядкування Міністерству легкої і харчової промисловості СРСР.
З листопада 1954 р. передана у підпорядкування Української республіканської контори “Заготхудоба”. У 1956 р. реорганізована в Чернівецьку обласну контору “Худобосировина”; підпорядковувалась Головному управлінню
з приймання та утримання худоби і свійської птиці. Відповідно до постанови
Ради народного господарства Станіславського економічно-адміністративного
району з 10 жовтня 1957 р. входила до складу Управління м’ясної і молочної
промисловості Станіславського раднаргоспу. У 1966 р. передана Головному
управлінню із заготівлі худоби та свійської птиці. До функцій контори входило: організація допомоги апарату міністерства, якому підпорядковувалась, у
виконанні планів з державної заготівлі, м’ясопостачання та м’ясоздачі, створення господарств для вирощування та утримання худоби (відгодівельних
пунктів), пунктів для її приймання та забезпечення цих пунктів матеріальнотехнічної базою, загальне керівництво діяльністю підпорядкованих районних
контор та господарств, забезпечення заходів щодо збереження худоби, профілактики епізоотій. Обласну контору ліквідовано відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 26 червня 1970 р.
4. 1944–1965 рр.
5. 2009 р.
6. 23 справи
7. Накази та розпорядження Української республіканської контори “Заготхудоба”. Накази, постанови та розпорядження Станіславського і Подільського раднаргоспів. Інформації: про господарську діяльність і виконання господарськополітичних завдань по конторі; про перебіг заготівлі худоби. Постанови
Військової Ради Українського фронту про створення резерву м’яса для безперебійного його постачання військовим частинам. Наказ по Народному комісаріату м’ясомолочної промисловості СРСР “Про прийманні коней і худоби із
Румунії”. План протиепізоотичних та ветеринарно-профілактичних заходів на
1949 р. Виробничо-фінансові плани.
8. Українською, російською мовами.
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1719.      1. Р-2551
2. Чернівецьке обласне управління побутового обслуговування населення
виконавчого комітету Чернівецької обласної ради депутатів трудящих,
м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено відповідно до постанови бюро Чернівецького обкому КПУ і виконкому Чернівецької обласної ради депутатів трудящих від 29 жовтня 1960 р.
Управлінню підпорядковувались 19 підприємств, які виробляли товари широкого споживання, всі районні побутові комбінати області та артілі, що раніше
входили до системи Облпрофради. До функцій управління входило поліпшення та розширення асортименту побутового обслуговування населення, підвищення технічного рівня підприємств і культури виробництва товарів широкого
споживання, підвищення якості і зниження собівартості виробництва товарів
і побутових послуг, запровадження прогресивних форм обслуговування населення з урахуванням його попиту, впровадження нових побутових послуг
і виготовлення нових зразків продукції. Ліквідовано відповідно до рішення
Чернівецького облвиконкому від 21 листопада 1990 р. № 259; на його базі
створено територіально-виробниче об’єднання “Сервіс Буковини”.
4. 1961–1977 рр.
5. 2009 р.
6. 16 справ
7. Накази Міністерства побутового обслуговування населення УРСР. Рішення
Чернівецького облвиконкому. Накази по управлінню. Інформації, довідки, відомості про роботу управління.
8. Українською, російською мовами.
1720.      1. Р-2742
2. Штаб ЦО Чернівецької області і м. Чернівці
3. Дату створення управління ЦО за документами фонду не встановлено. Займалось підготовкою об’єктів народного господарства та населення до захисту на
випадок воєнних дії. Відповідно до постанови ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР
від 29 січня 1960 р. та наказу штабу МППО республіки від 9 лютого 1960 р.
управління було ліквідовано. З 1961 р. – штаб ЦО.
4. 1952–1975 рр.
5. 2009 р.
6. 24 справ
7. Накази по штабу.
8. Українською, російською мовами.
1721.      1. Р-2775
2. Чернівецький об’єднаний авіазагін Українського ордена Трудового Червоного Прапора Управління цивільної авіації, м. Чернівці Чернівецької
області
3. Створено у 1946 р. Здійснює повітряні перевезення пасажирів та їх багажу,
інших вантажів, пошти, авіаційні роботи в інших галузях народного господарства, зокрема у сільському господарстві та медицині.
4. 1954–1985 рр.
5. 2009 р.
6. 98 справ
7. Накази Українського управління цивільної авіації. Накази по авіазагону з питань: вжиття заходів по забезпеченню надійної охорони повітряних суден;
формування санітарної ескадрильї; організаційної структури авіазагону та
змін до неї. Відомості про мережу аеродромів та їх роботу. Інформація про
мережу аеродромів станом на 1 січня 1975 р. Акт виділення земельної ділянки під спеціальний об’єкт 98-го авіазагону. Звіти про виконання планів. Відомості про аеродромну мережу авіазагону. Документи з питань експлуатації
Чернівецького аеропорту (інформації, відомості, проекти). Штатний розпис
об’єднаного авіазагону на 1969 р. Статистичні звіти про наліт льотних годин.
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Документи з питань будівництва і експлуатації споруд поряд з аеропортом
(інформації, відомості, проекти).
8. Українською, російською мовами.
1722.      1. Р-2786
2. Відділ юстиції виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області
3. Створено на підставі наказу Міністерства юстиції УРСР від 29 грудня 1970 р.
та рішення 9-ї сесії обласної Ради депутатів трудящих ХІІ скликання від 28
грудня 1970 р. Розпочав діяльність з січня 1971 р. Здійснював організаційне
керівництво та контроль за роботою народних судів, адвокатури, юридичних
консультацій і державного нотаріату. Підпорядковувався Міністерству юстиції УРСР.
4. 1945–1975 рр.
5. 2009 р.
6. 20 справ
7. Накази, інструкції, вказівки Міністерства юстиції СРСР та Міністерства юстиції УРСР. Зведені статистичні звіти: про роботу судів Чернівецької області
з розгляду цивільних справ першої інстанції; про роботу судових виконавців; про розгляд скарг та розгляд кримінальних та цивільних справ в президії
Чернівецького обласного суду. Листування з Міністерством юстиції СРСР та
Міністерством юстиції УРСР з питань роботи відділу. Довідки-аналізи та узагальнення судової практики народними судами у кримінальних та цивільних
справах. Доповідні записки та довідки про діяльність адвокатури.
8. Українською, російською мовами.
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1723.      1. Р-893
2. Чернігівська обласна контора Державного банку СРСР, м. Чернігів
3. Обласна контора створена відповідно до наказу Всеукраїнської контори Державного банку СРСР від 20 жовтня 1932 р. Під час Великої Вітчизняної війни
вона була евакуйована до м. Енгельс Саратовської області, де діяла з 24 серпня
1941 р. до 24 вересня 1944 р. Після повернення з евакуації поновила свою діяльність. Керувала установами Держбанку на території Чернігівської області.
4. 71 справа
5. 1944–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази, директивні вказівки Правління Держбанку СРСР та УРСР, накази обласної контори Держбанку. Зведені річні додаткові звіти витрат Союзного та
республіканського бюджетів. Додатковий річний звіт доходів та витрат союзного бюджету міського управління контори. Звіти за позиками, що були
видані під мобілізаційний резерв. Листування з основної діяльності. Акти
приймання-передавання таємного діловодства, складені при зміні керівників.
8. Російською, українською мовами.
1724.      1. Р-1421
2. Чернігівське виробниче геологічне об’єднання розвідки нафти і газу “Чернігівнафтогазгеологія” Міністерства геології УРСР, м. Чернігів
3. Згідно з постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1958 р.
та відповідно до наказу Головгеології УРСР від 8 січня 1959 р. на базі Пирятинської контори буріння, яка входила до системи треста “Укрсхіднафтогазрозвідка”, з метою пошуку нафтових і газових родовищ у північнозахідній частині Дніпровсько-Донецької впадини, у м. Чернігові створений
трест “Чернігівнафтогазрозвідка”. Одночасно до складу тресту були передані
структурно-пошукові партії № 1, 2 та 3 Пирятинської контори, які займались
підготовкою структур до глибокого розвідувального буріння на Ніжинській,
Омбиш-Дорогинській, Олишівській та Гнідинцівській площах. З 4 листопада 1965 р. підпорядковується Міністерству геології УРСР. З 1 січня 1980 р.,
відповідно до наказу Міністерства геології УРСР від 29 грудня 1979 р., на
базі тресту створене Чернігівське виробниче геологічне об’єднання розвідки нафти і газу “Чернігівнафтогазгеологія”. Об’єднання здійснює керівництво
геологорозвідувальними роботами, спрямованими на пошук родовищ нафти
і газу в межах північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, до
складу якої входять Чернігівська та південно-західна частина Сумської області.
4. 26 справ
5. 1960–1985 рр.
6. 2008 р.
7. Накази Міністерства геології УРСР, Головгеології при Раді Міністрів УРСР,
що стосуються діяльності тресту “Чернігівнафтогазрозвідка”. Накази керівництва тресту “Чернігівнафтогазрозвідка”.
8. Російською мовою.
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1725.      1. Р-5040
2. Управління культури виконавчого комітету Чернігівської обласної Ради
народних депутатів, м. Чернігів
3. 20 червня 1945 р. розпочав роботу відділ культурно-освітньої роботи при виконкомі обласної ради депутатів трудящих. З 20 червня 1946 р. був перейменований в обласний відділ культурно-освітніх закладів. З 15 червня 1953 р. – в
обласне управління культури. Відповідно до указу Президії Верховної Ради
УРСР від 30 грудня 1962 р. у лютому 1963 р. обласне управління роз’єдналося
на сільське і промислове. На підставі указу Президії Верховної Ради УРСР
від 1 грудня 1964 р. сільське і промислове управління культури знову були
об’єднані в обласне управління культури. Управління керувало, спрямовувало
і контролювало роботу культурно-освітніх закладів Чернігівської області.
4. 11 справ
5. 1946–1987 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови та рішення Чернігівського облвиконкому про роботу з установами
культури області. Накази управління. Звіти про наявність і стан матеріальних
цінностей, бронювання військовозобов’язаних. Інформації, довідки про виконання наказів, постанов і розпоряджень установ вищого рівня щодо використання недіючих культових споруд. Список предметів, переданих з недіючих
культових споруд в музеї Чернігівської області. Листування з установами вищого рівня з основної діяльності.
8. Російською, українською мовами.
1726.      1. Р-5244
2. Управління кінофікації виконавчого комітету Чернігівської обласної
Ради народних депутатів, м. Чернігів
3. Історія фондоутворювача за цей період відсутня
4. 14 справ
5. 1940–1941 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та розпорядження управління кінофікації при РНК УРСР. Мобілізаційні плани та додатки до них. Статистичні відомості про кількість кіномеханіків
у міжрайонних відділах кінофікації. Листування з Управлінням кінофікації
при РНК УРСР про виконання розпорядчих документів виконавчих органів
вищого рівня, про постачання автозвукопересувок, з особового складу, перші
заходи органів і підприємств системи кінофікації по перебудові роботи в умовах війни, про перегляд витрат бюджету на 1941 рік, з питань мобілізаційної
готовності. Замовлення на кінообслуговування військових частин. Матеріали
про виконання плану МППО.
8. Російською мовою.
1727.      1. Р-5260
2. Чернігівський обласний суд, м. Чернігів
3. Розпочав свою діяльність в 1932 р. після утворення Чернігівської області. Поновив діяльність в 1943 р. У 1943–1956 роках знаходився в системі Міністерства юстиції УРСР. У 1957 р. у зв’язку з ліквідацією Міністерства юстиції
УРСР і управління юстиції Чернігівського облвиконкому організаційні функції управління юстиції облвиконкому перейшли до обласного суду. У 1971 р.
знову створені Міністерство юстиції УРСР і відділ юстиції Чернігівського облвиконкому. Організаційні функції були передані відділу юстиції облвиконкому, а судова діяльність і нагляд за роботою народних судів області залишились
за обласним судом.
4. 156 справ
5. 1943–1998 рр.
6. 2008 р.
7. Протоколи оперативних нарад. Статистичні відомості про розгляд цивільних
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та кримінальних справ. Статистичні звіти по кримінальним справам. Статистичні квартальні звіти про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ, судимостей, мірах кримінального покарання та склад засуджених.
Доповіді представника обласного суду на обласних нарадах народних суддів
та інших органів. Акти ревізії Чернігівського обласного суду. Звіти, доповіді, узагальнення судової практики, спецповідомлення надані до Міністерства
юстиції УРСР. Листування з радянськими та партійними органами з судових
та організаційних питань. Відомості про приведення вироків до вищої міри
покарання.
8. Російською, українською мовами.
1728.      1. Р-4999
2. Прокуратура Чернігівської області, м. Чернігів
3. Розпочала діяльність в 1932 р. після утворення Чернігівської області. Відновила діяльність в 1943 р. Здійснює нагляд за дотриманням законності, проводить
профілактичні заходи щодо попередження правопорушень і злочинів.
4. 4837 справ
5. 1943–1987 р.
6. 2009, 2010 р.
7. Накази прокурора області. Директиви та розпорядження прокурора області.
Протоколи обласних нарад зі слідчими та районними прокурорами, оперативних нарад при прокурорі області. Доповіді про роботу Чернігівської обласної
прокуратури. Довідки начальників відділів про роботу прокуратури. Довідки
про роботу районних прокуратур. Доповіді прокурора Чернігівської області
на обласних нарадах районних прокурорів та слідчих. Доповіді про слідчу
роботу обласної прокуратури. Доповідні записки про роботу органів прокуратури Чернігівської області. Доповідні записки, довідки, огляди, інформації
спецповідомлення по нагляду за справами неповнолітніх. Огляди, аналізи,
узагальнення та доповідні записки по окремим галузям прокурорсько-слідчої
роботи. Справи наглядового провадження по справам засуджених за ст. 54
КК УРСР та наглядове провадження за скаргами з приводу реабілітації. Зведені річні статистичні звіти. Листування з прокуратурою СРСР та УРСР з
питань основної діяльності. Листування з обкомом КПУ та облвиконкомом.
Акти ревізій обласної прокуратури, прокуратур районів та міст Чернігівської
області, акти комплексних ревізій органів прокуратури Чернігівської області.
8. Російською мовою.
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1729.      1. Р -1
2. Виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів (Київська міська
державна адміністрація), м. Київ
3. Утворений Київською міською Радою депутатів як виконавчий і розпорядчий орган з 1939 р. після проведення виборів до Рад за Конституціями СРСР (1936), УРСР (1937). Упродовж існування обсяги і межі його
повноважень визначаються у відповідності до чинної Конституції, а також
у межах повноважень делегованих міською Радою. Відповідно до Закону
України “Про столицю України – місто-герой Київ” є виконавчим органом
Київської міської ради і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а з питань здійснення
ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним
органам виконавчої влади.
4. 304 од. зб.
5. 1944–1967, 1968–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Копії постанов Ради Народних Комісарів, Ради Міністрів СРСР, постанови,
розпорядження Ради Міністрів УРСР, Указів і постанов Верховної Ради СРСР,
УРСР. Постанови бюро Київського міського комітету КП(б)У, КПУ, рішення, розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
з питань розвитку галузей народного господарства, забезпечення їх матеріальними ресурсами, з цивільної оборони, організації та діяльності місцевої
протиповітряної оборони, розподілу і постачання обладнання, устаткування,
промислової, продовольчої продукції, відведення земельних ділянок, надання
житлової площі, репатріації громадян, дотримання паспортного режиму, відрядження спеціалістів для роботи за кордон, на підприємствах СРСР, бронювання робочої сили і житлової площі, прийому іноземних делегацій. Висновки
комісій з введення в експлуатацію першої черги Київського метрополітену
від станції “Дніпро” до станції “Вокзальна” (1960), протоколи засідань оперативної групи бюро міськкому Компартії України з ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС (1986, 1987).
8. Українською, російською мовами.
1730.      1. Р-2
2. Міське фінансове управління виконкому Київської міської Ради народних депутатів трудящих, м. Київ
3. Утворений Київською міською радою робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 1931 р., як фінансовий відділ ради. З 1985р. – Фінансове
управління. Є місцевим органом виконавчої влади і підпорядковується голові
Київської міської державної адміністрації та Міністерству фінансів України.
Забезпечує реалізацію державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території м. Києва. Основними завданнями фінансового управління є:
складання і забезпечення виконання міського бюджету; розробка пропозицій
щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку
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економіки регіону, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення; розробка пропозицій щодо удосконалення діючих форм
фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та
фінансування витрат.
4. 261 од. зб.
5. 1943–1986 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, інструкції і вказівки Міністерства фінансів СРСР і УРСР з фінансових питань. Рішення Київського міськвиконкому. Кошториси на фінансування
Державтоінспекції. Річні плани фінансування оборонних заходів. Акти і пропозиції щодо ревізії і обстежень. Номенклатура таємного діловодства, описи
справ і відбірні списки. Доручення (завдання) радянських, партійних, вищих
органів і висновки фінорганів до них. Накази завідуючого фінвідділом і протоколи нарад до нього. Кошториси витрат на утримання організацій і установ спеціального призначення.
8. Російською мовою.
1731.      1. Р-4
2. Відділ народної освіти виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів (Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради депутатів), м. Київ
3. Утворений постановою РНК, Секретаріату ВЦВК та Київською міською Радою 1931 р., як Київський міський відділ народної освіти. Здійснював керівництво роботою шкіл міста та приміської смуги, дитячих будинків та садків
міста, приймав заходи щодо ліквідації малограмотності населення, здійснював культурно-просвітницьку роботу через бібліотеки, театри та інші заклади.
Основне завдання – здійснювати загальне керівництво роботою районних відділів народної освіти. Підпорядковується виконкому Київської міської ради
депутатів.
4. 82 од. зб.
5. 1943–1973 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, розпорядження, вказівки, рішення колегій Міністерства освіти УРСР.
Накази міського відділу народної освіти. Довідки, доповідні записки, звіти,
інформація про виконання постанов, вказівок вищих органів.
8. Російською мовою.
1732.      1. Р-14
2. Виконком Жовтневої районної Ради депутатів трудящих, м. Київ
3. Утворений Київською міською радою робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 1934 р. З 1939 р. – виконком Жовтневого районної Ради
депутатів трудящих, 1977 р. – виконком Жовтневої районної Ради народних
депутатів, 1996 р. – Жовтнева районна державна адміністрація м. Києва. Є
органом державної виконавчої влади в районі, представляє інтереси територіальної громади району і приймає від її імені рішення. Основними напрямками
діяльності є: розгляд і затвердження бюджету, планів та програм економічного
і соціального розвитку території, районних програм соціально0-економічного
розвитку, регулювання питання приватизації; встановлення місцевих податків, зборів, штрафів та їх розмірів; захист інтересів жителів району; контроль
за діяльністю торгівлі та громадського харчування. Підпорядковувалась Президентові України, Кабінету Міністрів України та Київській міській державній адміністрації. У 2001 р. – ліквідована.
4. 6 од. зб.
5. 1957–1959, 1961, 1964–1965 рр.
6. 1991 р.
7. Листування з виконавчим комітетом Київської міської ради, уповноваженим
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Ради у справах релігійних культів при виконкомах Київської міської і Київської обласної рад.
8. Російською мовою.
1733.      1. Р-15
2. Виконком Подільської районної Ради депутатів трудящих (Подільська
районна у м. Києві державна адміністрація) , м. Київ
3. 1944 р. – виконком Подільської районної Ради депутатів трудящих міста Києва.
З 1977 р. – виконком Подільської районної Ради народних депутатів м. Києва,
а з 1995 р. – Подільська районна державна адміністрація м. Києва. Головним
напрямком роботи є захист прав і законних інтересів громадян та держави,
забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізація державної політики у відповідних сферах управління. Підпорядковується Київській міській державній адміністрації.
4. 28 од. зб.
5. 1944–1963 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови бюро Подільського райкому КПУ. Рішення, інструктивні листи Київського міськвиконкому. Звіт про кількість нагороджених робітників і
службовців. Акт прийому-передачі таємної частини райвиконкому. Листування з уповноваженим Ради зі справ релігійних культів про посилення атеїстичної пропаганди серед молоді.
8. Російською мовою.
1734.      1. Р-45
2. Державний архів міста Києва
3. Створений Постановою РНК та Секретаріату ВЦВК 1932 р. “Про районні та міські архіви СРСР”, як Київський міський архів при міськраді, з 1958 р. – Київський
державний міський архів з перемінним складом документів, з 1962 р. – як Київський державний міський архів з постійним фондовим складом, 1982 р. – Державний архів м. Києва. Має статус структурного підрозділу виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), є підзвітним і
підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим Київському міському
голові, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади – Державному
комітету архівів України. Основні завдання: внесення до НАФ України документів, культурна цінність яких визначена відповідною експертизою, що мають місцеве значення, ведення обліку та забезпечення умов зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться; реалізація архівної політики в
галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і
діловодством, контроль за діяльністю архівних установ і служб діловодства на
території м. Києва.
4. 181 од. зб.
5. 1962–2007 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і директивні вказівки Головного архівного управління при РМ СРСР
і РМ УРСР. Накази директора архіву з основної діяльності. План роботи
щодо таємних фондів. Протоколи засідань і засідань звуженого складу ЕПК
і документи до них. Річні звіти про використання секретних документальних
матеріалів. Номенклатура справ таємного і цілком таємного діловодства.
8. Російською, українською мовами.
1735.      1. Р-86
2. Українська республіканська контора “Укрвторсировини”, м. Київ
3. Київська міська контора із заготівлі, первинної обробки утильсировини “Союзутиль” організована на підставі наказу Наркома легкої промисловості СРСР
№ 597 від 10 серпня 1934 р., підпорядковувалась Українському республіканському управлінню із заготівлі, первинної обробки утильсировини. В 1941 р.
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діяльність контори була припинена, а в липні 1944 р. – відновлена. Функції
контори: заготівля, первинна обробка та переробка утильсировини, тваринної
сировини та відходів промисловості, транспорту, міського, комунального та
домашнього господарства. Ліквідована (об’єднана з конторою “Укрвторсировина”) 14 вересня 1955 р. наказом Міністерства промислових товарів широкого споживання СРСР № 317. Функції передані Київській міжобласній конторі
“Укрвторсировина”.
4. 5 од. зб.
5. 1949–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Списки робітників і службовців.
8. Російською мовою.
1736.      1. Р-299
2. Київський кооперативний інститут ім. В.Я. Чубаря, м. Київ
3. Згідно робочого навчального плану на 1928–1929 рр. інститут мав факультети:
споживчої кооперації, кредитної кооперації, сільськогосподарської кооперації. На кожному факультеті викладалось від 10 до 15 фахових дисциплін. При
інституті діяли педагогічні курси та кооперативна профшкола.
4. 1 од. зб.
5. 1928–1929 рр.
6. 1988 р.
7. Навчальний план інституту і проект навчального плану кооперативної профшколи.
8. Російською мовою.
1737.      1. Р-301
2. Хахутов Шалва Дмитрович – професор Київського медичного інституту
3. Хахутов Шалва Дмитрович – приват-доцент Київського університету. Працював лікарем в Олександрівській лікарні, Радянській лікарні № 12 м. Києва,
директором і керівником будівництва Інституту швидкої допомоги. Автор монографії “Патологічні псевдоартрози і їх хірургічне лікування”.
4. 5 од. зб.
5. 1921–1936 рр.
6. 1988 р.
7. Заява Ш.Д. Хахутова на ім’я директора про зарахування його професором
на кафедру пропедевтичної хірургії. Подяки Ш.Д. Хахутову. Монографія “Патологічні псевдоартрози і їх хірургічне лікування”. Протокол засідання народного суду Жовтневого району м. Києва про звинувачення колишнього директора і начальника будівництва Інституту швидкої допомоги Ш.Д. Хахутова
у затримці будівництва інституту і висновки експерта про визнання його
непричетності до цієї справи.
8. Російською мовою.
1738.      1. Р-341
2. Національний авіаційний університет, м. Київ
3. 1 вересня 1933 р. на базі авіаційного факультету Київського машинобудівного
інституту відкрито Київський авіаційний інститут (КАІ) цивільного повітряного флоту для підготовки інженерів-механіків з експлуатації літаків та двигунів.
При інституті діяв літний загін. З червня 1937 р. інститут розформовано і утворено Київський філіал Ленінградського інституту інженерів цивільного повітряного флоту. В серпні 1938 р. роботу КАІ поновлено. Завдання інституту: підготовка наукових і педагогічних кадрів для вирішення теоретичних та експлуатаційних проблем, актуальних для цивільного повітряного флоту та авіаційної
промисловості. В 1964 р. інститут мав 4 факультети, 17 спеціальних кафедр. З
1966 р. іменувався як Київський ордена Трудового Червоного Прапора інститут
інженерів цивільної авіації. Підпорядковувався Міністерству цивільної авіації
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СРСР. Сучасна назва – з вересня 2000 р.
4. 69 од. зб.
5. 1937, 1938, 1948–1980 рр.
6. 2010 р.
7. Накази з основної діяльності. Номенклатура справ таємного діловодства.
8. Російською мовою.
1739.      1. Р-352
2. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
3. У 1841 р. при Київському університеті відкрито медичний факультет, який
на початку 1920 р. увійшов до складу Інституту охорони здоров’я, пізніше
перейменованого у Київську державну медичну академію. З 13 грудня 1921 р.
академія перейменована в І Київський медичний інститут. В період німецькофашистської окупації інститут евакуйовано в м. Харків, де до його складу
увійшов ІІ Медичний інститут, а пізніше – в м. Челябінськ. В грудні 1943 р.
інститут поновив свою діяльність у м. Києві. Наказом Народного комісаріату
охорони здоров’я УРСР від 1березня 1945 р. інститут перейшов на 6-річний
термін навчання. В 1946 році інституту присвоєно ім’я академіка О.О. Богомольця. Основною діяльністю інституту є підготовка медичних робітників
вищої кваліфікації. Факультети: І лікувальний; ІІ лікувальний; педіатричний;
санітарно-гігієнічний; стоматологічний; удосконалення кваліфікації лікарів.
Підпорядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР. Згідно Постанови
Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. – Український державний
медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця. Указом Президента
України від 17 листопада 1995 р. реорганізовано в Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця.
4. 38 од. зб.
5. 1948–1975, 1977–1978 рр.
6. 2007 р.
7. Накази і розпорядження ректора з основної діяльності. Наказ ректора “Про виконання науково-дослідницької роботи з оборонної тематики”. Номенклатура
справ.
8. Російською мовою.
1740.      1. Р-356
2.  Київський національний університет будівництва та архітектури,
м. Київ
3. У 1930 р. на базі комунального відділення інженерно-будівельного факультету
Київського політехнічного інституту та архітектурного факультету Київського
художнього інституту створено Київський будівельний інститут, який мав два
факультети: інженерно-будівельний та архітектурний. З 1939 р. – Київський
інженерно-будівельний інститут. З 1948 р. будівельний інститут об’єднано з
інститутом цивільних інженерів у Київський інженерно-будівельний інститут. У 1980-х роках діяло 11 факультетів: автоматизації будівельного виробництва; архітектурний; міського будівництва; загально технічний; підготовчий факультет для іноземних громадян; санітарно-технічний; будівельний;
будівельно-технологічний; факультет загальних професій; підвищення кваліфікацій викладачів. Підпорядковувався Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.
4. 133 од. зб.
5. 1948–1981 рр.
6. 2007 р.
7. Накази, вказівки, інструкції, рішення колегій Мінвузів СРСР і УРСР щодо
основної діяльності. Накази Міністерства оборони СРСР. Навчальні плани,
річні звіти і доповіді військової кафедри інституту. Звіти із спеціальних тем.
Акти перевірки наявності і стану документальних матеріалів. Винахідницькі,
раціоналізаторські пропозиції, а також відгуки і висновки до них. Номенкла-
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тура таємних і цілком таємних справ і журналів.
8. Російською мовою.
1741.      1. Р-374
2. Науково-виробниче підприємство “Більшовик”, м. Київ
3. Завод організовано на базі приватного підприємства “Гретер і Криванек”. У
1941 р. завод евакуйовано на Урал у м. Свердловськ, де на його базі утворено завод “Уралхіммаш”. Після звільнення Києва від фашистської окупації
розпочалась відбудова заводу “Більшовик”. Функція заводу – виробництво
обладнання для хімічної промисловості. З 1965 р. завод підпорядковувався
Міністерству хімічного та нафтового машинобудування СРСР. У 1970 р. за
наказом міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР організовано НВО з виробництва устаткування для переробки пластичних мас
“Пластмаш”, яке 1972 р. перейменовано у НВО “Більшовик”. У 1975 р. на
його базі організовано Київське ВО полімерного машинобудування “Більшовик”. Основним завдання об’єднання є проведення науково-дослідних робіт зі
створення експериментальних зразків полімерного обладнання; виготовлення
та випробування перших промислових зразків машин та обладнання для переробки пластичних мас і гуми у виробах та передача їх у серійне виробництво.
З 2006 р. – ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Більшовик” Міністерства
промислової політики України.
4. 177 од. зб.
5. 1957–1983, 1970–2006 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та розпорядження Київського раднаргоспу і Міністерства хімічного та
нафтового машинобудування СРСР з виробничої діяльності. Накази і розпорядження директора. Плани виробництва і постачання військової та оборонної продукції. Звіти і доповіді про виконання планових завдань. Річні звітні
калькуляції. Звіти розрахунків вартості виробів.
8. Російською, українською мовами.
1742.      1. Р-377
2. Ордена Леніна, Ордена Жовтневої революції та Трудового Червоного прапора УРСР завод “Арсенал” ім. В. І. Леніна, м. Київ
3. У 1751 р. у Києві розпочалося будівництво державного підприємства “Арсенал”. З 1764 р. – Київська “Арсенальна команда”, створена на підставі “Першого положення про Київську Арсенальну команду”. Підпорядковувалася
Канцелярії Головної артилерії та фортифікації. Безпосереднє керівництво
здійснював командуючий Київським артилерійським гарнізоном. У 1784–
1801 рр. збудовано головний склад для зброї, який з 1865 р. виокремився у
самостійне підприємство. З 1842 р. – Київський завод “Арсенальна бригада”,
з 1911 р. – Київський “Арсенал”, з 1930 р. – Київський Червонопрапорний
завод, з 1944 р. – Київський машинобудівний завод № 748, з 1964 р. – Київський завод “Арсенал” ім. В.І. Леніна Міністерства оборонної промисловості
СРСР.
4. 173 од. зб.
5. 1927–1941, 1944–1960 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Міністерства озброєння СРСР і Головкому, Міністерства оборонної
промисловості СРСР, Державного комітету оборони Ради Міністрів СРСР.
Накази і розпорядження Київської Ради народного господарства. Накази і
розпорядження директора і головного інженера заводу. Річні звіти з основної діяльності і щодо капітального будівництва, а також пояснювальні записки до них. Акти перевірки і прийому-здачі справ, майнових матеріальних
цінностей. Акти ревізії виробничої діяльності. Виробничо-технічні паспорти.
Техпромфінплани підприємства.
8. Російською мовою.
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1743.      1. Р-378
2. ВАТ “Укркабель”, м. Київ
3. Завод організовано акціонерним товариством “Київський кабельний завод” у
1900 р. Займався переробкою напівфабрикатів від Віденського кабельного заводу. Після 1917 р. завод націоналізовано. Мав назву – Державний союзний
кабельний завод ім. Красіна “Укркабель” Наркомату електропромисловості
СРСР. У 1941 р. завод евакуйований до м. Свердловська. Після війни роботу заводу поновлено. Виготовляв рухомі кабелі з гумовою ізоляцією, автотракторні та авіаційні дроти, кабелі керування, зв’язку, шнури. Споживачі
продукції: підприємства металургії, хімічної промисловості, електроприладобудування, сільського господарства та ін. З 1957 р. – Київський кабельний
завод “Укркабель”.
4. 78 од. зб.
5. 1944–1974 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, розпорядження Мінелектротехпрому СРСР, Головкабелю, Київського
раднаргоспу про доведення виробничих завдань. Накази і розпорядження
директора підприємства. Звіти про виконання плану науково-виробничих робіт і впровадження нової техніки на заводі. Ліміти на фінансування операційних витрат для обладнання особливих поставок. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1744.      1. Р-393
2. Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса, м. Київ
3. Створена у 1917 р. В 1927 р. при фабриці організовано школу ФЗУ. Школа готувала робітників технологічних та слюсарно-механічних спеціальностей для
фабрики. У 1974 р. школу перейменовано в Київське професійне училище
кондитерської промисловості. Під час війни фабрику було зруйновано, вона
поновила свою діяльність у кінці 1943 р. Виготовляє широкий асортимент
кондитерських виробів (цукерки, торти, печиво, тощо). Продукція фабрики
експонувалась на міжнародних виставках в Лейпцизі, Брюсселі, Загребі, Монреалі та в інших містах світу.
4. 65 од. зб.
5. 1946–1973 рр.
6. 2008 р.
7. Копії постанов Ради Міністрів УРСР, партійних органів СРСР, УРСР, розпорядження, накази і постанови Київського раднаргоспу і Управління харчової
промисловості. Накази і розпорядження Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР. Інструкція про порядок приймання і навчання іноземних робітників та обслуговування іноземних делегацій і туристів. Квартальні
і річні звіти поставки імпортного обладнання. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1745.      1. Р-590
2. Державна акціонерна Холдингова компанія “Артем”, м. Київ
3. Заснована як Лук’янівський завод ім. К. Селецького. З 1898 р. – Дніпровський машинобудівний завод, який орендував інженер-технолог С.Р. Ольшанський, З 1902 р. – чавуноливарний завод “Венглинський, Ольшанський і К°”,
з 1909 р. – Дніпровський машинобудівний завод “Ф.І. Млошевський і К°”,
з 1917 р. – Дніпровський машинобудівний завод акціонерного товариства. У
1919 р. завод націоналізовано. Упродовж 1921 р. завод працював в складі групової управи і 4-х підприємств: “Більшовика”, “Ленкузні”, “Червоного екскаватора”. З кінця 1921 р. – Дніпровський машинобудівний завод “Укрторфу”
Київського губернського раднаргоспу, з 1925 р. – машинобудівний завод ім.
Артема, з 1943 р. – майстерня Народного комісаріату авіаційної промисловості СРСР, з 1944 р. – завод № 485, з 1965 р. – Київський машинобудівний завод
ім. Артема.
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4. 352 од. зб.
5. 1944–1965 рр.
6. 2007 р.
7. Паспорти заводу. Накази і розпорядження по заводу. Директивні вказівки Комітету авіаційної промисловості СРСР. Річні плани щодо випуску продукції.
Ліміти на працю, фонди заробітної плати і її собівартість. Плани, проекти,
робочі креслення об’єктів будівництва заводу. Плани на обладнання і звітність з ремонту обладнання. Річні і квартальні звіти з основної діяльності. Доповіді директора про господарську діяльність. Калькуляції і розрахунки планової вартості виробів, прейскуранти оптових цін. Титульні справи, ліміти з
капітального будівництва. Матеріали про відвантаження продукції на експорт.
Документи завкому. Штатний розклад. Звіти і інформація про стан техніки
безпеки.
8. Російською мовою.
1746.      1. Р-753
2. Головне підприємство ордена Трудового Червоного прапора Київська базова експериментальна взуттєва фабрика ім. 50-річчя Жовтня (Колективне виробничо-торгове взуттєве підприємство “Київ”), м. Київ
3. Засновано як військово-обмундирувальну майстерню у 1867 р. Після Жовтневої революції 1917 р. націоналізовано. З 1922 р. – Перша Державна взуттєва
фабрика, з 1973 р. – Головне підприємство ордена Трудового Червоного Прапора Київська базова експериментальна взуттєва фабрика ім. 50-річчя Жовт
ня. Функція – масове виробництво різного взуття методом гарячої вулканізації. Підпорядковувалась Республіканському виробничому об’єднанню взуттєвої промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР. На базі фабрики
була організована школа ФЗУ з метою підготовки кадрів для взуттєвих підприємств України. У 1973 р. школу перейменовано в професійне училище.
4. 172 од. зб.
5. 1944–2005 рр.
6. 2006–2008 рр.
7. Накази Міністерства легкої промисловості УРСР і Головного управління
взуттєвої промисловості. Директиви організацій вищого рівня. Накази генерального директора фабрики. Плани військових замовлень і звіти про їх виконання. Звіти про виконання державного оборонного замовлення. Звіти про
виконання плану державного замовлення з питань цивільної оборони. Звіт
про виконання поставки речового майна військовим відомствам. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1747.      1. Р-871
2. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Міністерства освіти і науки України, м. Київ
3. У 1908 р. відкрито Київський комерційний інститут. У 1920 р. його реорганізовано у Київський інститут народного господарства, функція якого – підготовка економістів вищої кваліфікації для галузей народного господарства:
промисловості, транспорту, фінансово-банківської системи, планових та статистичних органів та ін. На юридичному факультеті готували спеціалістів для
зовнішніх економічних відносин. У 1930 р. на базі фінансового факультету
інституту створено Київський фінансовий інститут, який у 1934 р. об’єднано
з Харківським фінансово-економічним інститутом. У 1944 р. інститут переведено до м. Києва і перейменовано в Київський фінансово-економічний інститут. Мав два факультети: фінансовий і плановий. У 1960 р. інститут реорганізовано в Київський інститут народного господарства. У 1969 р. інституту
присвоєно ім’я державного і партійного діяча Д.С. Коротченка. Підпорядковувався Міністерству вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. Інститут
мав 6 факультетів, курси з підготовки до інституту, підвищення кваліфікації

609

Реєстр розсекречених архівних фондів України
та іноземних мов.
4. 91 од. зб.
5. 1945–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази, директивні вказівки, інструкції Міністерства вищої освіти СРСР і
УРСР. Відомості про організацію і проведення військових навчань. Накази
ректора.
8. Російською мовою.
1748.      1. Р-895
2. Київський університет харчових технологій, м. Київ
3. У 1930 р. на базі цукрового факультету Київського політехнічного інституту та кафедри цукрового виробництва Харківського технологічного інституту ім. С.М. Кірова організовано Київський технологічний інститут цукрової
промисловості. Протягом 1930–1935 рр. до інституту було приєднано Смілянський інститут цукрової промисловості, київські інститути спиртової та кондитерської промисловості; факультети: цукровий – Кам’янець-Подільського
хіміко-технологічного інституту, механічні – Полтавського м’ясного інституту та Воронезького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості,
механізації сільського господарства – Білоцерківського сільськогосподарського інституту, інженерно-економічний – Одеського інституту консервної промисловості; кафедру цукрового виробництва Ленінградського технологічного
інституту; цукрове відділення Львівського політехнічного інституту. Мета новоутвореного інституту – підготовка інженерно-технологічних кадрів для будівництва та реконструкції підприємств харчової промисловості, розвиток науки і техніки харчової індустрії. Інститут став центром науково-дослідної роботи в таких галузях харчової промисловості, як цукрова, спиртова, крохмалепатокова, пивоварна тощо. З 1933 р. – Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості, з 1935 р. – Київський технологічний інститут
харчової промисловості. До 1957 р. носив ім’я державного і партійного діяча,
наркома харчової промисловості СРСР в 1934–1937 рр. А.І. Мікояна. Підпорядковувався Мінвузу УРСР.
4. 97 од. зб.
5. 1945–1965 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови місцевих і партійних органів державної влади. Накази і циркуляри
Мінвузів СРСР і УРСР. Правила та інструкції, розроблені Мінвузом СРСР.
Відгуки і висновки по науково-дослідницькій роботі. Затверджені номенклатури справ.
8. Російською мовою.
1749.      1. Р-963
2. Національний університет технології та дизайну, м. Київ
3. У 1930 р. на базі хімічного факультету Київського політехнічного інституту
та факультету технології шкіри Одеського хімічного інституту створено Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості у складі трьох факультетів: взуттєво-механічного, технологічного, економічного. Завдання інституту – підготовка спеціалістів вищої кваліфікації для шкіряної промисловості. З
1939 р. – Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості.
У 1944 р. інститут об’єднано з Харківським текстильним інститутом у Київський технологічний інститут легкої промисловості Міністерства вищої та
середньої спеціальної освіти УРСР.
4. 157 од. зб.
5. 1947–1980 рр.
6. 2008 р.
7. Накази і директиви Мінвузів СРСР і УРСР щодо діяльності навчального закладу. Накази ректора інституту. Річні звіти про військову підготовку студен-
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тів. Номенклатура справ. Плани науково-дослідницьких робіт. Документи по
науково-дослідницьким роботам. Відгуки і висновки по кандидатським дисертаціям.
8. Російською мовою.
1750.      1. Р-972
2. ВАТ “Мотоциклетний завод”, м. Київ
3. У 1945 р. на базі бронетанкового ремонтного заводу № 8 створено Київський
мотоциклетний завод. У 1946 р. розпочато випуск мотоциклів для цивільного
населення, а з 1951 р. – велосипедів. Підпорядковувався Головному управлінню з виробництва мотоциклів Міністерства автомобільної промисловості
СРСР.
4. 81 од. зб.
5. 1946–1949, 1953–1964, 1967–1990, 1994–2005 рр.
6. 2008 р.
7. Накази міністра автомобільної і тракторної промисловості СРСР і міністра
машинобудування СРСР, інших органів вищого рівня з основної діяльності
заводу. Накази директора заводу. Звіти з виробництва військової техніки. Положення про режимно-секретний відділ заводу. Номенклатура справ.
8. Російською, українською мовами.
1751.      1. Р-981
2. Рада об’єднаних єврейських організацій м. Києва
3. До Ради входили два секретарі та скарбничий. Секретарі виконували адміністративні функції та вирішували всі питання, які не вимагали принципового
обговорення. Засідання Ради проходили тричі на тиждень.
4. 1 од. зб.
5. 1917 р.
6. 1990 р.
7. Листування з Тимчасовим урядом, Харківським, Одеським, Варшавським та
іншими єврейськими громадськими комітетами з привітаннями з приводу
лютневої буржуазно-демократичної революції. Листування про життя і діяльність єврейських громад, єврейські погроми в Румунії та інше.
8. Російською мовою.
1752.      1. Р-982
2. Київська молодіжна сіоністська організація “Геховер”
3. Організація мала Ваад (комітет), який складався з представників різних навчальних закладів. Організація відкривала курси з вивчення єврейської мови,
палестинознавства, історії сіонізму. На засіданнях обговорювались політичні
питання, вирішувались економічні – про створення студентських кооперативів тощо.
4. 12 од. зб.
5. 1917–1919 рр.
6. 1990 р.
7. Протоколи засідань Ваада (Комітету) і загальних зборів. Звіт про діяльність
Тимчасового Ваада. Список членів “Геховера”. Статут клубу.
8. Російською, єврейською мовами.
1753.      1. Р-985
2. Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ
3. Створено у 1948 р. як Київський державний педагогічний інститут. Мав факультети: англійської, французької, іспанської, з 1953 р. – німецької мов, з
1982 р. – російської мови для іноземних громадян, суспільних професій, підвищення кваліфікації, підготовчий для іноземних громадян. Завдання інституту – підготовка кваліфікованих вчителів іноземних мов. Підпорядковувався
Міністерству освіти УРСР.
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4. 7 од. зб.
5. 1948, 1950, 1952, 1954, 1957, 1961, 1963–1968 рр.
6. 2007 р.
7. Інструкції Міносвіти УРСР про ведення таємного діловодства, з питань відрядження студентів за кордон, про організацію цивільної оборони у підпорядкованих установах. Наказ Міносвіти СРСР “Про поліпшення політико-виховної
учбової роботи зі студентами і аспірантами із країн народної демократії, які
навчаються у вузах СРСР”. Наказ Міносвіти УРСР “Про зловживання при
прийомі у ВУЗи”. Постанова бюро Київського міськкому КПУ “Про проведення свята студентів”. Накази ректора інституту.
8. Російською мовою.
1754.      1. Р-993
2. Київський ордена Леніна “М’ясокомбінат” (Акціонерне товариство відкритого типу “Київський м’ясокомбінат”), м. Київ
3. Розпочав свою роботу у 1921 р. як забійний пункт худоби. З 1930 р. розпочалося будівництво цехів з переробки м’яса на ковбасні та консервні вироби.
З 1976 р. – Київський ордена Леніна м’ясокомбінат Міністерства м’ясної та
молочної промисловості УРСР, з 1992 р. – Орендне підприємство “Київський
м’ясокомбінат”, з 1994 р. – АТВТ “Київський м’ясокомбінат”. Основним завданням комбінату було виробництво продовольчих м’ясних товарів, торгівля
продукцією власного виробництва. У 2003 р. комбінат ліквідовано.
4. 7 од. зб.
5. 1983–1988 рр.
6. 2006 р.
7. Розрахунок виробничої потужності, схема планування реконструкції. План мобілізаційних потужностей по м’ясокомбінату.
8. Українською мовою.
1755.      1. Р-995
2. ВАТ “Веда”, м. Київ
3. Створений у 1928 р. як Київський ваговий завод ім. Ф.Е. Дзержинського. З
1964 р. – Київський дослідний завод порційних автоматів ім. Ф.Е. Дзержинського, з 1975 р. – Київське ВО “Веда”, до якого входили: Київський дослідний
завод порційних автоматів ім. Ф.Е. Дзержинського, Бучанський, Підволочинський та Овруцький приладобудівні заводи. Підпорядковувалось Міністерству приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР, з
1989 р. – Міністерству електротехнічної промисловості та приладобудування
СРСР. З 1993 р. – ВАТ “Веда”. Виробляло автоматичні дозатори і ваги дискретної дії, станції управління дозуванням, електронні ваги з обчислювальними приладами, контрольно-сигнальну апаратуру, прилади пожежної сигналізації. У 2000 р. у зв’язку з банкрутством ВАТ “Веда” ліквідовано.
4. 75 од. зб.
5. 1948–1958, 1960–1963, 1966–1986 рр.
6. 2006 р.
7. Накази Міністерства машинобудування і приладобудування СРСР. Розпорядження Київського раднаргоспу. Накази і розпорядження генерального директора підприємства. Плани виробництва і постачання спецвиробів і звіти з їх
виконання. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1756.      1. Р-1027
2. Акціонерне товариство Холдингова компанія “Київміськбуд”, м. Київ
3. У 1955 р. створено Головне управління житлового і цивільного будівництва
виконавчого комітету Київської міської ради. Основне завдання – організація
та керівництво діяльністю підпорядкованих будівельних та спеціалізованих
трестів, управлінь, домобудівельних комбінатів, підприємств, контор та ін-
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ших господарських організацій з будівництва житлових, адміністративних,
культурно-побутових та інших господарських будівель, а також промислових
об’єктів у м. Києві. “Головкиївміськбуду” підпорядковані: трести: “Київміськбуд” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, будівельні управління цих трестів, “Київспецбуд”,
“Київелектромонтаж”, “Київпідзембуд № 1”, “Київпідзембуд № 2”, “Будмеханізація”, “Буддеталь”, “Київоргбуд”, Домобудівельний комбінат № 3, Домобудівельний трест “Київміськбудпостач” та ін.
4. 29 од. зб.
5. 1968–1982 рр.
6. 2008 р.
7. Накази і розпорядження Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР. Накази і розпорядження начальника Головкиївміськбуду і начальника інженернобудівельної служби цивільної оборони м. Києва. Довідки про перевірку виконання постанов та директив органів управління вищого рівня.
8. Російською мовою.
1757.      1. Р-1030
2. Відкрите акціонерне товариство “Хімволокно” , м. Київ
3. У 1935 р. створено фабрику штучного волокна “Київволокно”. З 1944 р. перейменовано на завод № 512, з 1955 р. – завод № 512, з 1959 р. – Київський
комбінат штучного волокна, з 1975 р. – Київське ВО “Хімволокно” Міністерства хімічної промисловості СРСР. Комбінат випускав віскозний і капроновий
шовк для текстильної та трикотажної промисловості, целофанову плівку та
іншу продукцію.
4. 42 од. зб.
5. 1944–2002 рр.
6. 2010 р.
7. Накази і розпорядження з основної діяльності. Технологічні параметри і характеристики роботи заводу. Плани та звіти з виробничої діяльності дослідної установки “Квант”. Плани-заявки споживачів виробів установки “Квант”.
Паспорт заводу. Штатні розписи працівників.
8. Російською, українською мовами.
1758.      1. Р-1083
2. “Київавтодор” Комунальна корпорація Київської міської державної адміністрації, м. Київ
3. У 1945 р. на базі ліквідованого відділу комунального господарства м. Києва створено Управління з благоустрою. З 1962 р. – Спеціалізоване експлуатаційне управління шляхового господарства, з 1971 р. – Управління з будівництва та експлуатації автомобільних шляхів, з 1984 р. – Управління експлуатації автомобільних
шляхів виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. Основні
функції – експлуатаційне утримання міських доріг, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, вуличної каналізації, каналів, відкритих русел малих річок та
ін. Контролює діяльність підвідомчих організацій та підприємств, які займаються
благоустроєм міста і виконують дорожні і гідротехнічні роботи:.
4. 47 од. зб.
5. 1961–1962, 1965–1983 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по “Київавтодору” з основної діяльності. Накази начальника цивільної
оборони м. Києва і Київської області. Рішення і розпорядження звуженого засідання виконавчого комітету Київської міської ради. Інформаційні і доповідні
записки про виконання розпоряджень міськвиконкому. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1759.      1. Р-1101
2. Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В. Ломоносова (ВАТ “Фармак”) , м. Київ
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3. Організовано у 1926 р. Підпорядковувався Головному управлінню з виробництва синтетичних лікарняних засобів Міністерства медичної промисловості
СРСР. Завод виготовляє фармацевтичну продукцію, лікувальні препарати.
4. 34 од. зб.
5. 1947–1950, 1953, 1955, 1956, 1958, 1961–1973 рр.
6. 2006 р.
7. Накази і розпорядження з основної діяльності. Номенклатура справ.
8. Російською мовою.
1760.      1. Р- 1146
2. Київський транспортний університет, м. Київ
3. У 1944 р. створено Київський автомобільно-дорожній інститут Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. У 1963–1976 рр. при Київському
заводі “Арсенал” діяла філія інституту – загальнотехнічний факультет. У лютому 1977 р. при інституті відкрито галузеву науково-дослідну лабораторію
прогресивної технології і ефективності ремонтного виробництва.
4. 25 од. зб.
5. 1954, 1960–1972 рр.
6. 2008 р.
7. Накази по інституту. Копії наказів, розпоряджень і постанов органів влади вищого рівня з питань діяльності інституту.
8. Російською мовою.
1761.      1. Р- 1193
2. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого, м. Київ
3. На базі драматичної школи М.В. Лисенка у 1918 р. створений перший в Україні музично-драматичний інститут ім. М.В. Лисенка, який у 1934 р. було перейменовано у Київський державний театральний інститут. У 1945 р. інституту
присвоєно ім’я драматурга І.К. Карпенка-Карого. У 1948 р. відкрито кіноакторське відділення, з 1961 р. – кіноакторський факультет. При інституті діяли
навчальна кіностудія та навчальний театр-студія. Підпорядковувався Міністерству культури УРСР.
4. 19 од. зб.
5. 1950, 1961, 1973–1976, 1978–1981 рр.
6. 2006 р.
7. Накази і розпорядження по інституту. Номенклатура справ. Копії наказів, розпоряджень і постанов органів влади вищого рівня з питань діяльності інституту.
8. Російською мовою.
1762.      1. Р- 1246
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
3. Заснований як вищий навчальний заклад у 1833 р. Відкритий 15 липня
1834 р. у складі юридичного та філософського факультетів. У 1841 р. відкрито медичний факультет, а у 1850 р. замість філософського створено
історико-філологічний і фізико-математичний факультети. Підпорядковувався
попечителю Київського навчального округу та Міністерству народної освіти,
з 1919 р. – Наркомату освіти УСРР. Цього ж року до університету приєднано
Вищі жіночі курси А. В. Жекуліної, Київський жіночий медичний інститут,
Український університет, юридичний інститут. У 1920–1934 рр. діяв як Київський інститут народної освіти. Постановою Ради Народних Комісарів УСРР
від 10 березня 1933 р. “Про організацію державних університетів” поновлено діяльність Київського університету. У 1939 р. університету присвоєно ім’я
Т. Г. Шевченка.
4. 380 од. зб.
5. 1944, 1946–1980 рр.
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6. 2009 р.
7. Накази ректора університету і начальника МППО університету. Розпорядження Ради Міністрів СРСР про закріплення Канівського заповідника за університетом (1948 р.). Протоколи нарад ректорату. Плани-програми і звіти спеціальних досліджень, науково-дослідних робіт, розподілу випускників. Штатні
розписи військової кафедри, радіофізичного факультету. Відгуки і рецензії
на автореферати дисертаційних робіт. Акти перевірки роботи спецфонду наукової бібліотеки університету. Звіти про контингент і затрати на навчання
та утримання громадян іноземних держав, які навчаються в університеті. Титульні списки капіталовкладень на житлове будівництво.
8. Російською мовою.
1763.      1. Р-1266
2. ВАТ “Київський завод реле та автоматики” , м. Київ
3. Підприємство створено у 1945 р. З 1979 р. – Київське виробниче об’єднання
реле та автоматики. До його складу увійшли: Київський завод реле та автоматики, Бердянський електротехнічний завод, Закарпатський філіал Київського
заводу реле та автоматики, СКТБ реле та автоматики. Підпорядковувався Всесоюзному виробничому об’єднанню з випуску низьковольтної апаратури “Союзелектроапарат” Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Завод
випускав реле та автоматичні прилади для електротехнічної промисловості.
4. 62 од. зб.
5. 1965–1985 рр.
6. 2009 р.
7. Накази з основної діяльності. Статистичні звіти з виробництва електронних
пристроїв військового призначення.
8. Російською мовою.
1764.      1. Р-1270
2. ВАТ “Електроприлад” , м. Київ
3. У 1944 р. на базі НДІ зерна та експериментальних майстерень створено Київський завод “Електроприлад”. З 1976 р. – Київське виробниче об’єднання
“Електроприлад”, з 1988 р. – Виробниче об’єднання “Електроприлад”, з
1994 р. – ВАТ “Електроприлад” Міністерства машинобудування, військовопромислового комплексу і конверсії України. Здійснювало випуск, конструювання, ремонт електроприладів та електроапаратури, виготовлення запасних
частин до них.
4. 198 од. зб.
5. 1959–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження з основної діяльності. Річні плани і звіти: розрахунку вартості продукції, виробничі, капітального будівництва, якості продукції,
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, поставок спецвиробів.
Акти перевірки мобілізаційного резерву. Протоколи технічних нарад. Номенклатура справ. Листування: з партійними і радянськими органами – з виробничих питань; з організаціями-розробниками – з питань освоєння (впровадження) нової продукції.
8. Російською мовою.
1765.      1. Р-1326
2. ВАТ “Київпроект” , м. Київ
3. Сворено у 1944 р. як архітектурні майстерні. З 1951 р. – Державний інститут з проектування “Київпроект”. В тому ж році до його складу включено
трест “Київгеозйомка”. Здійснював розробку генерального плану розвитку
та реконструкції м. Києва, планування забудови районів міста, житлових
масивів, магістралей та площ; проектування житлових та громадських будівель, комунального будівництва та благоустрою м. Києва; складання
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проектів шляхопроводів та інших складних інженерних споруд. Підпорядковувався виконавчому комітету Київської міської ради депутатів трудящих.
4. 123 од. зб.
5. 1953–1961 рр.
6. 2009 р.
7. Проектні завдання, робочі креслення і проекти житлових масивів, вулиць,
площ, захисних споруд, радіотрансляційних, телефонних, каналізаційних мереж, водостоків, парків, житлових будинків, будинків громадського призначення, підземних пішохідних переходів та ін.
8. Російською мовою.
1766.      1. Р-1426
2. ВАТ Завод “Будшляхмаш” , м. Київ
3. Організовано у 1931 р. на базі бетонного цеху як “Будкомбінат” Військовобудівельного управління Київського військового округу. У 1933 р. перейменовано в завод № 1 Київського окружного військово-будівельного Управління.
З 1946 р. – завод № 2 Головного будівельно-квартирного Управління МВС
СРСР, з 1948 р. – завод № 32, механічний завод № 32, з 1954 р. – Київський завод “Будшляхмаш”, з 1993 р. – Київський завод інженерних машин Управління Головспецвиробництва Міністерства будівельного, дорожнього і комунального машинобудування України, з 1996 р. – ВАТ “Будшляхмаш” Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.
Спеціалізується на випуску транспортерів, ланкастерських котлів, вагонеток,
сантехнічного обладнання, машин з укладання кабелю, дорожньої техніки та
ін.
4. 343 од. зб.
5. 1945–1990 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Накази по заводу з основної діяльності. Накази, постанови і розпорядження Міністерства будівельно-дорожнього і комунального машинобудування
СРСР, Ради народного господарства Київського економічного району з виробничих питань і основної діяльності, Головвоєнбуду про призначення і переміщення особового складу. Акти приймання трофейного обладнання (1948 р.).
Виробничо-фінансові плани. Звіти: бухгалтерські; з раціоналізаторської і винахідницької роботи; про витрати палива та електроенергії; про освоєння
виробництва нових видів продукції. Протоколи та акти випробувань нових
видів виробів. Штатні розписи. Відомості про вироби: “Кросворд”, “Бізон”,
“Курант”, “Зубр”, “Восторг”, “Креолка”.
8. Російською, українською мовами.
1767.      1. Р-1446
2. Київська спеціальна комісія з нагляду за станом ґрунтів у районі Сирецького Яру Державного комітету у справах будівництва при Раді Міністрів
УРСР, м. Київ
3. Створена у березні 1961 р. після техногенної аварії у Бабиному Яру для
з’ясування причин катастрофи. Комісія здійснювала керівництво, організацію
та проведення постійного нагляду за станом земляних мас гідровідвалів Бабиного Яру. Після завершення будівництва захисних споруд у 1962 р. комісія
припинила свою діяльність.
4. 25 од. зб.
5. 1961–1962 рр.
6. 1990 р.
7. Накази Державного комітету у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР.
Протокол та документи до нього, стенограма засідання Державної експертної комісії з виявлення причин аварії на гідровідвалі у Бабиному Яру 13 березня 1961 р. Протоколи спеціальної комісії Державного комітету у справах
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будівництва при Раді Міністрів УРСР з нагляду за станом ґрунтів в районі
Сирецького Яру, Державної приймальної комісії Київської міської ради про
прийняття в експлуатацію споруд у Бабиному Яру. Висновки Експертної комісії з питань причин винесення розрідженого ґрунту (пульпи) із відвалів у
Бабиному Яру. План і схема організації служби спостереження і оповіщення
за станом ґрунту, схеми робіт прибирання ґрунту. Географічні характеристики аварійної ділянки. Альбоми фотознімків, фотоплівки, графічний матеріал
аварії у Бабиному Яру.
8. Російською мовою.
1768.      1. Р-1471
2. Головне управління статистики у м. Києві
3. Поновило свою діяльність у кінці 1943 р. як Управління статистики м. Києва. З
1946 р. – Статистичне управління м. Києва, з 1987 р. – Київське міське управління статистики. Підпорядковувалося (станом на 1991 р.) – Міністерству
статистики УРСР, станом на 1997 р. – Державному комітету статистики України. Здійснювало виконання статистичних робіт, облік народногосподарських
планів, перевіряло достовірність звітів підприємств, установ та організацій
м. Києва.
4. 816 од. зб.
5. 1947–1983, 1989–1996 рр.
6. 2008 р.
7. Накази з основної діяльності. Аналітичні записки Головного управління статистики у м. Києві про виконання планів капіталовкладень і капітального
будівництва. Статистичні звіти про роботу промислових підприємств міста,
їх виробничу потужність, випуск основних видів продукції, фонди заробітної плати, обсяги валової продукції, проведення атестації працівників, розподіл молодих спеціалістів. Списки промислових підприємств з даними про
чисельність працівників. Розрахунки балансів трудових ресурсів міста. Відомості про чисельність мешканців м. Києва за даними Всесоюзного перепису
населення 1959 р.
8. Російською, українською мовами.
1769.      1. Р-1479
2. ВАТ “Київметробуд” , м. Київ
3. Діє з 1949 р. як Управління будівництва Київського метрополітену “Київметробуд”. Основні функції – здійснення будівництва метрополітену в м. Києві,
виконання винахідницьких та науково-дослідних робіт, спорудження та монтаж електричних підстанцій та вентиляції метрополітену, протизсувні роботи.
Підпорядковувався (станом на 1981 р.) Головтунельметробуду Міністерства
транспортного будівництва СРСР.
4. 26 од. зб.
5. 1952–1955, 1960–1963, 1966–1976, 1980–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Накази начальника Київметробуду з основної діяльності. Номенклатура
справ.
8. Російською мовою.
1770.      1. Р-1495
2. Київський приладобудівний завод “Генератор”-”Октава” , м. Київ
3. Створено на базі колишньої 13-ї взуттєвої фабрики як п/с № 34, з 1966 р. – Київський приладобудівний завод. У березні 1971р. створено Київське виробничотехнічне об’єднання “Октава”, до якого на правах головного підприємства
увійшов Київський приладобудівний завод. З листопада 1971 р. – Київський
завод “Генератор”. Підпорядковувався Міністерству електронної промисловості СРСР.
4. 506 од. зб.
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5. 1959–1980 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, накази і розпорядження Міністерства електронної промисловості
СРСР, Київської ради народного господарства, Управління електротехнічної
і приладобудівної промисловості. Накази директора заводу з основної діяльності. Розпорядження головного інженера, начальника спеціалізованого
конструкторського бюро. Плани і звіти: виробничі, фінансово-господарські,
капіталовкладень, собівартості продукції, рентабельності, запровадження
техніки, науково-дослідних та випробувально-конструкторських робіт, роботи з кадрами, техніки безпеки. Листування з організаціями і установами про
випуск і випробування виробів заводу. Документи з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи.
8. Російською мовою.
1771.      1. Р-1498
2. ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики
ім. Г.І. Петровського”, м. Київ
3. Створено на базі кустарної майстерні у 1917 р. як підприємство з виробництва
навчальних посібників “Фізико-хімік”. З 1930-х років завод мав закриту назву,
з 1966 р. – Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського. Випускав водоміри, нафтоміри, манометри, продукцію оборонного призначення.
4. 207 од. зб.
5. 1935–1940, 1943–1964 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Народного комісаріату боєприпасів СРСР і Народного комісаріату суднобудівельної промисловості СРСР (1943 р.), Київської ради народного господарства. Накази по заводу з основної діяльності. Річні плани і звіти та пояснювальні записки до них. Виробничо-технічні паспорти заводу. Протоколи
технічних нарад. Штатні розписи.
8. Російською мовою.
1772.      1. Р-1502
2. Завод друкарських машинок Міністерства місцевої промисловості УРСР,
м. Київ
3. Наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 10 вересня 1949 р.
завод Київський друкарських машинок Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР з усіма будівлями, спорудами, обладнанням та особовим
складом передано заводу № 483 (Київський завод “Комуніст”). На території
колишнього заводу друкарських машинок організовано філію заводу № 483.
4. 1 од. зб.
5. 1944–1949 рр.
6. 1994 р.
7. Накази Народного комісаріату місцевої промисловості СРСР. Накази по заводу з основної діяльності.
8. Російською мовою.
1773.      1. Р-1507
2. Комунальне підприємство “Київський метрополітен” , м. Київ
3. Управління Київського метрополітену утворено 1 серня 1960 р. згідно постанови Ради Міністрів УРСР у зв’язку з введенням в експлуатацію першої черги
Київського метрополітену. Підпорядковувалося Міністерству шляхів сполучення СРСР. КП “Київський метрополітен” здійснює організацію та керівництво діяльністю Київського метрополітену.
4. 76 од. зб.
5. 1961–1980 рр.
6. 2010 р.
7. Накази, розпорядження, рішення колегії Міністерства комунального госпо-
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дарства УРСР. Постанова Ради Міністрів УРСР про введення в експлуатацію
дільниці – станція “Завод “Більшовик” – станція “Святошино”. Накази з основної діяльності. Номенклатура справ. Листування з організаціями вищого рівня з питань будівництва метрополітену.
8. Російською мовою.
1774.      1. Р-1525
2. Уповноважений Ради у справах релігії при Раді Міністрів УРСР у місті
Києві
3. У січні 1968 р. створено посаду Уповноваженого Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР у м. Києві. 6 листопада 1974 р. за постановою Ради Міністрів УРСР створено Раду у справах релігій при Ради Міністрів УРСР.
4. 83 од. зб.
5. 1968–1984 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР, при Раді Міністрів
УРСР. Річні плани роботи. Звіти, інформації, доповідні записки про діяльність релігійних центрів, об’єднань, незареєстрованих релігійних об’єднань,
жіночих монастирів, про стан контролю дотримання у місті законодавства
про релігійні культи. Відомості про хід підготовки до з’їзду Всесоюзної Ради
євангельських християн-баптистів. Посадові інструкції працівників апарату
уповноваженого Ради.
8. Російською мовою.
1775.      1. Р-1542
2. Ленінградська районна у місті Києві державна адміністрація
3. У 1973 р. створено виконавчий комітет Ленінградської районної ради народних
депутатів м. Києва, з 1995 р. – Ленінградська районна державна адміністрація
м. Києва. Головним напрямом роботи РДА є захист прав і законних інтересів
громадян та держави, забезпечення комплексного соціально-економічного
розвитку району та реалізація державної політики у відповідних сферах
управління.
4. 16 од. зб.
5. 1973–1989 рр.
6. 2006 р.
7. Листування з виконавчим комітетом Київської міської ради, уповноваженим
Ради у справах релігії при Раді Міністрів УРСР у м. Києві з питань релігійних
культів. Рішення міськвиконкому і райвиконкому. Робочі плани, довідки про
стан контролю дотримання законодавства про релігійні культи. Робочий план
на 1983–1985 рр. про виконання постанови бюро Київського міського комітету Компартії УРСР “Про заходи Київського міського комітету партії на виконання постанови ЦК Компартії УРСР щодо посилення науково-атеїстичної
та контрольно-пропагандистської роботи в республіці в зв’язку з підготовкою
релігійних організацій та закордонних буржуазно-націоналістичних і клерикальних центрів до церковного ювілею 1000-річчя запровадження християнства на Русі”.
8. Російською, українською мовами.
1776.      1. Р-1545
2. Прокуратура міста Києва
3. Діє з 1934 р. Прокуратурі м. Києва підпорядковувались районні прокуратури
(їх кількість змінювалась в залежності від кількості адміністративних районів
у місті), а з 1976 р. – транспортна прокуратура. До 1991 р. Прокуратура м. Києва підпорядковувалась Генеральній прокуратурі СРСР, з 5 листопада 1991 р. – Генеральній прокуратурі України.
4. 119 од. зб.
5. 1976–2003 рр.
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6. 2009 р.
7. Протоколи засідань колегії, координаційних засідань правоохоронних органів
та документи до них. Статистичні звіти прокуратури, її структурних підрозділів. Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва прокуратури
міста і районів. Довідки про стан злочинності серед неповнолітніх мешканців міста, прокурорсько-слідчу роботу, криміногенну ситуацію. Номенклатура справ. Документи про діяльність УНА-УНСО. Листи і доповідні записки
Прокуророві УРСР і Генеральному прокуророві України. Листування з питань
виконання судових вироків.
8. Російською, українською мовами.
1777.      1. Р-1576
2. Київська міська організація Товариства сприяння обороні України,
м. Київ
3. Київський міський комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації та
флоту створено постановою Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. шляхом об’єднання Київських добровільних товариств сприяння армії (ДТСАРМ)
та флоту (ДТСФЛОТ) з підпорядкуванням Київському обласному комітету
ДТСААФ. З 2000 р. – Київська міська організація Товариства сприяння обороні України (ТСОУ), якій підпорядковано районні організації ТСОУ. Основними завданнями організації є: сприяння зміцненню обороноздатності країни та
посилення військово-патріотичної та спортивної роботи серед населення.
4. 17 од. зб.
5. 1977–1991 рр.
6. 2008 р.
7. Постанови і накази голови комітету ДТСААФ з питань діяльності ДТСААФ.
Плани і звіти з підготовки спеціалістів для Збройних Сил СРСР.
8. Російською мовою.
1778.      1. Р-1577
2. ВАТ “Радар”, м. Київ
3. У 1944 р. створено завод № 483 (“Організація п/с І”). У 1949 р. заводу № 483
передано завод друкарських машинок Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР. На території колишнього заводу друкарських машинок організовано філію заводу № 483 та розміщено дослідно-конструкторське бюро “ДКБ483”, з 1957 р. – самостійне “Державне союзне дослідно-конструкторське
бюро № 483 МАП СРСР”. У січні 1963 р. заводу передано завод “Кінодеталь”
Міністерства культури УРСР. 1966 р. заводу надано назву п/с М-5546 (згодом –
Київський завод “Комуніст”). У березні 1977 р. створено Київське виробниче
об’єднання “Комуніст” у складі головного підприємства – Київського заводу
“Комуніст” та його філій і с-щі Корчувате (м. Київ) та у м. Шепетівка Хмельницької обл. На самостійному балансі – Київський науково-дослідний технологічний інститут. Загалом до складу ВО входило 70 підрозділів.
4. 357 од. зб.
5. 1944–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Накази і розпорядження по заводу. Розпорядження про відрядження на особливо важливі об’єкти, про виконання вимог з радіотехнічного маскування.
Виробничі плани. Звіти з основної діяльності, праці, зарплати, випуску і якості готової продукції, капітального будівництва, техніки безпеки. Виробничотехнічні і архітектурно-будівельні паспорти заводу. Титульні списки капітального будівництва. Доповіді директора заводу з капітального будівництва,
виробничо-господарської діяльності. Динаміка основних показників. Перспективний план розвитку виробничих потужностей на 1968–1980 рр. Кошториси соціального страхування і звіти комітету профспілки.
8. Російською мовою.
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1779.      1. Р-1585
2. Київське міське управління юстиції Міністерства юстиції України,
м. Київ
3. Указом Президії Верховної Ради УРСР та рішенням ІІІ сесії Київської міськради депутатів трудящих від 22 грудня 1975 р. створено відділ юстиції виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих. Відділ юстиції
здійснював: організаційне і методичне керівництво районними народними судами, державним нотаріатом та адвокатурою; координацію правової роботи в
народному господарстві. Підпорядкувався міській раді депутатів трудящих і
Міністерству юстиції УРСР. Згідно рішення VІ сесії Київської міськради народних депутатів від 14 листопада 1988 р. відділ юстиції було об’єднано з
відділом актів цивільного стану в єдине Управління юстиції із збереженням
попередньої підпорядкованості. З травня 1994 р. Управління юстиції у м. Києві підпорядковується Міністерству юстиції України. У лютому 1999 р. перейменовано у Київське міське управління юстиції Міністерства юстиції України. 30 березня 2007 р. Київське міське управління юстиції було ліквідовано.
Його правонаступник – Головне управління юстиції у м. Києві Міністерства
юстиції України.
4. 141 од. зб.
5. 1976–2006 рр.
6. 2009 р.
7. Копії постанов, розпоряджень і наказів Міністерства юстиції УРСР з судових та організаційних питань. Постанови та доручення партійних органів і
листування про їх виконання. Накази начальника відділу юстиції з основної
діяльності. Статистичні звіти міського та районних судів про: розгляд карних
справ; застосування до засуджених визначених судом мір покарання; адміністративну відповідальність правопорушників; склад засуджених та міри їх
покарання; стан охорони державної таємниці. Доповідні записки до статистичних звітів. Листування з Міністерством внутрішніх справ УРСР, УМВС у
м. Києві, прокуратурою з питань основної діяльності. Номенклатура справ.
8. Російською, українською мовами.
1780.      1. Р-1657
2. ВАТ Проектно-технологічний інститут “Київоргбуд” , м. Київ
3. Трест “Київоргбуд” Головного управління житлового та цивільного будівництва “Головкиївміськбуд” виконкому Київської міськради народних депутатів
створено у 1982 р. У 1988 р. трест перейменовано в Інститут з проектування об’єктів власної бази, нової техніки і технології “Київоргбуд”. З червня
1995 р. – ВАТ “Проектно-технологічний інститут “Київоргбуд”.
4. 11 од. зб.
5. 1982–2008 рр.
6. 2009 р.
7. Проекти відбудови заводів. Методики розрахунків витрат основних виробничих фондів потужностей. Номенклатура справ. Звіти про стан забезпечення
охорони державної таємниці.
8. Українською мовою.
1781.      1. Р-1659
2. ВАТ Центральне конструкторське бюро “Шхуна” , м. Київ
3. “ЦКБ “Ленінська кузня” (нині ВАТ “ЦКБ “Шхуна”) до 1 серпня 1967 р. перебувало у складі заводу “Ленінська кузня”. Наказом Головного Управління
Мінсудпрому СРСР від 26 липня 1967 р. ЦКБ заводу “Ленінська кузня” виділено в юридично самостійну організацію. Наказом Мінмашпрому України
від 13 липня 1993 р. “ЦКБ “Ленінська кузня” перейменовано в ЦКБ “Шхуна”.
Наказом Регіонального відділення фонду Держмайна України по м. Києву від
20 листопада 1997 р. ЦКБ “Шхуна” реорганізовано у ВАТ “Центральне конструкторське бюро “Шхуна”.
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4. 38 од. зб.
5. 1944–1997 рр.
6. 2009 р.
7. Тактико-технічні завдання на проектування і висновки до проектів Головного управління кораблебудування Військово-Морських Сил СРСР. Виробничотехнічний паспорт ЦКБ “Ленінська кузня”. Генеральний план машинної ділянки заводу “Ленінська кузня”. Протоколи випробувань суден “Вектор”,
“Модуль”.
8. Російською мовою.
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1782.      1. Р-9
2. Державне комунальне підприємство “Севміськводоканал”, м. Севастополь
3. Історична довідка наведена у першому виданні “Реєстру розсекречених фондів” (К., 2009)
4. 21 справа
5. 1965–1983,1975, 1978–1980, 1983–1984 рр.
6. 2008 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази начальника Севміськводоканалу. Листування з Міністерством комунального господарства УРСР з питань створення радіологічної групи при лабораторії міського водогону, герметизації та спецвентиляції резервуарів чистої
води. Листування з відділом комунального господарства виконкому Севастопольської міськради з питань стабільного водопостачання міста. Аналіз результатів радіометричних досліджень питної води відкритих джерел на вміст
стронцію-90. Довідки: про наявність системи водопостачання м. Севастополя; розрахунку капітальних вкладень для захисту джерел водопостачання; про
можливість отримання запасів підземних вод. Пояснювальна записка про стан
водопостачання м. Севастополя в особливий період. Розрахунки забезпечення
водою населення та виробничих потреб. Перелік проектів водопостачання нового будівництва у м. Севастополі.
8. Російською мовою.
1783.      1. Р-45
2. Управління комунального господарства виконавчого комітету Севастопольської міської Ради народних депутатів, м. Севастополь
3. Відділ комунального господарства створено 24 листопада 1920 р., після остаточного встановлення радянської влади у м. Севастополі. Як управлінська
структура з питань комунального господарства спершу підпорядковувався
Севастопольському військово-революційному комітету, а з липня 1921 р. –
виконавчому комітету Севастопольської міської Ради робітничих, військовоморських і червоноармійських депутатів У період окупації міста нацистськими військами припиняв свою діяльність, Поновивши її у травні 1944 р. після
визволення Севастополя. У післявоєнний період відділу комунального господарства були підпорядковані міська будівельна контора “Севміськбудконтора”,
трест “Очистка”, банно-пральний трест та трест міського дорожньо-мостового
будівництва. Зазначені організації займалися благоустроєм міста, ремонтом
житлового фонду, доріг, вивезенням сміття тощо. 14 вересня 1976 р. відділ
комунального господарства реорганізовано в управління. Йому підпорядковувались 15 підприємств, зокрема такі як “Рембудтрест”, бюро з обміну житлової площі та технічної інвентаризації, комбінат благоустрою, комбінат залізобетонних виробів та конструкцій, виробнича контора з експлуатації газового
господарства, виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства,
ремонтно-будівельне управління зеленого господарства, підприємство “Севтепломережа”, тролейбусне управління, виробниче об’єднання готельного
господарства та ін. Нині – головне управління житлово-комунального
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господарства Севастопольської міськдержадміністрації.
4. 176 справ
5. 1949, 1951–1957, 1959, 1963–1967, 1971–1973, 1979–1980, 1982 рр.
6. 2009 р.
7. Накази та розпорядження начальника управління. Листування з Міністерством
комунального господарства УРСР та організаціями міста з питань будівництва та експлуатації об’єктів цивільної оборони. Проектні завдання, звіти
про інженерно-геологічні умови будівництва, висновки, робочі креслення та
технічні проекти підземних укриттів №№ 1, 2, 5, 6 на вул. адмірала Октябрьського, в академічному російському театрі ім. А.В. Луначарського, в казармі
на вул. Лермонтовській, у дитячому садку, в Заміській балці, в школі с-ща
Бартеньївка, на залізничній станції, в лікарні з поліклінікою морського заводу
ім. С. Орджонікідзе, Будинку друку, міському відділі міліції, у Балаклаві, під
житловими будинками та ін. Топогеодезичні документи зі встановлення і відновлення адміністративних кордонів м. Севастополя. Плани меж земель міста.
Звіти із землеустрійно-геодезичних робіт. Схеми теплопостачання. Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів цивільної оборони.
8. Російською мовою.
1784.      1. Р-59
2. Управління охорони здоров’я Севастопольської міської державної адміністрації, м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених фондів” (К., 2009).
4. 39 справ
5. 1945, 1948–1955, 1957, 1959–1979 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Народного комісаріату охорони здоров’я РРФСР про розгортання у
м. Севастополі стаціонару, будівництво об’єктів охорони здоров’я. Накази та
директивні вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР з питань лікувальнопрофілактичної роботи, організації радіологічної служби, боротьби з холерою.
Накази начальника медичної служби цивільної оборони Кримської області та
м. Севастополя. Аналітичні матеріали з питань захворюваності венеричними
хворобами. Звіти радіологічної групи санепідстанції.
8. Російською мовою.
1785.      1. Р-79
2. Севастопольська міська Рада, м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених
справ” (К, 2009).
4. 160 справ
5. 1920, 1935–1940, 1942, 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови: РНК РРФСР, РНК СРСР, РНК Кримської АРСР з питань: відбудови Севастополя; з поліпшення роботи міського господарства; Ради Міністрів РРФСР з питань відбудови Чорноріченського водогону, житла, дитячих
будинків, об`єктів харчової промисловості та соціально-культурного призначення. Постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР. Документація Головного
Архітектурного планувального управління Наркомгоспу РРФСР “З генерального проекту планування міста Севастополя”. Генеральні схеми, проектні рішення, пояснювальні записки з питань планування м. Севастополя, топографічні зйомки Севастополя (1938–1939), плани та карти міст Севастополя та
Балаклави (1935–1940). Накази по Управлінню з відбудови Севастополя у Раді
Міністрів РРФСР. Рішення виконкомів Кримської обласної, Севастопольської
міської Рад депутатів трудящих. Рішення звужених засідань Кримського облвиконкому, міських виконкомів. Проекти народногосподарського плану з відбудови м. Севастополя за 1951–1955 рр. Листування з питань оборони Севас-
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тополя, зруйнованих народногосподарських об’єктів, санітарного стану міста,
про роботу промислових підприємств у період оборони Севастополя (1942).
Листування з різними міністерствами та організаціями з питань: підпорядкування м. Балаклави Севастопольському міськвиконкому; міграції населення
та упорядкування видавання документів на в`їзд до м. Севастополя; повоєнної
відбудови об’єктів МППО; захворюваності мешканців міста та його санітарноепідемічного стану; забезпечення житлом офіцерів Чорноморського флоту. Відомості: про використання трудових ресурсів у народному господарстві міста;
про очищення території Севастополя від вибухонебезпечних предметів
8. Російською мовою.
1786.      1. Р-107
2. Об’єднаний архівний фонд “Севастопольський міський будівельний трест
“Севастопольміськбуд” та підвідомчі організації, м. Севастополь
3. –
4. 10 справ
5. 1948–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови та розпорядження Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів РРФСР з
питань будівництва та відбудови м. Севастополя.
8. Російською мовою.
1787.      1. Р-164
2. Державний архів м. Севастополя, м. Севастополь
3. 27 липня 1921 р. у Севастополі було створено повітове відділення Кримського архіву. За розпорядженням Севастопольського міськрайвиконкому 1 квітня
1925 р. створено районний архів. Починаючи з 1929 р., архівною справою в
Севастополі відало “Севастопольське районне архівне бюро”. На підставі постанови Президії ЦВК Кримської АРСР від 27 січня 1935 р. архівне бюро
перетворено в Севастопольське відділення ЦАУ Кримської АРСР. Згідно з
наказом ЦАУ РСФСР від 10 лютого 1938 р. щодо затвердження мережі архівів, Севастопольське відділення ЦАУ Кримської АРСР було реорганізоване в
Севастопольський державний архів зі штатом 8 працівників. Згідно з постановою РНК СРСР від 29 березня 1941 р., якою затверджено Положення про
Державний архівний фонд СРСР і мережу державних архівів, у Севастополі
створювався філіал ЦДА Кримської АРСР, однак цю справу перервала війна.
Під час оборони Севастополя, в умовах постійних бомбардувань архів продовжував свою діяльність, дбав про збереженість фондів. На початку липня
1942 р. комітет оборони міста прийняв рішення про евакуацію документальних матеріалів морем на Кавказ (в Абхазію). Більшість документів архіву загинула в період оборони й евакуації. Діяльність Севастопольського державного архіву було поновлено 3 квітня 1945 р. За постановою Ради Міністрів УРСР
від 4 жовтня 1958 р. згідно з новим Положенням про державний архівний фонд
СРСР Севастопольський міський державний архів було віднесено до категорії архівів з постійним складом документів. З цього часу він одержав статус
науково-дослідного закладу, що підпорядковувався Архівному управлінню
при Раді Міністрів УРСР і діяв на правах відділу Севастопольського міськвиконкому. Самостійною установою Севастопольський міський державний архів став з 11 травня 1962 р. З 1 січня 1964 р. архіву було надано приміщення
колишнього Покровського собору. З 1980 р. назва установи – Державний архів
міста Севастополя. Починаючи з 1994 р., архів знаходиться у приміщенні ВАТ
“Укртелеком” в очікуванні переїзду в нову спеціалізовану споруду.
4. 36 справ
5. 1962–1987 рр.
6. 2007 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази, вказівки та директиви ГАУ при Раді Міністрів СРСР та Архівного
управління при Раді Міністрів УРСР. Протоколи засідань експертно-перевірної
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та експертної комісій та документи до них.
8. Російською мовою.
1788.      1. Р-182
2. “Будівельний трест “Севастопольбуд” будівельного комбінату “Кримбуд” та
підвідомчі організації”, м. Севастополь (об’єднаний фонд)
3. Для виконання робіт з відбудови Севастополя – головної військово-морської
бази Чорноморського флоту, яка істотно постраждала під час війни, за постановою Державного комітету оборони СРСР від 26 квітня 1944 р. було створено Особливу будівельно-монтажну частину “Севастопольбуд” Народного комісаріату з будівництва СРСР (ОБМЧ “Севастопольбуд” НКБ СРСР), яка підпорядкувалася “Головспецбуду”. Основні функції ОБМЧ – будівництво промислових, житлових і соціально-культурних об’єктів у Севастополі. Надалі
структура і підпорядкованість підприємства неодноразово змінювалися. Так,
за наказом НКБ СРСР від 17 червня 1944 р. № 344 ОБМЧ “Севастопольбуд”
було включено до складу Головного управління спеціального гідротехнічного
будівництва (Головспецгідробуду). Наказом НКБ СРСР від 11 грудня 1944 р.
№ 606 Головспецгідробуд та Головнафтаспецбуд було об’єднано в одну організацію під назвою Головне управління з будівництва гідротехнічних споруд
і нафтоємностей (Головгідронафтобуд). Наказом Наркомвоєнморбуду СРСР
від 26 лютого 1946 р. № 19 Головгідронафтабуд ліквідовано, а ОБМЧ “Севастопольбуд” передано до Головного управління Південного району Народного
комісаріату з будівництва військових і військово-морських підприємств СРСР
(Головвоєнпівденьбуд Наркомвоєнморбуду СРСР). У березні 1946 р. Наркомвоєнморбуд СРСР було перейменовано в Міністерство будівництва військових
і військово-морських підприємств СРСР (Мінвоєнморбуд СРСР). Згідно з наказом Мінвоєнморбуду СРСР від 15 березня 1946 р. ОБМЧ “Севастопольбуд”
перейменовано у Військово-морське будівельне управління “Севастопольбуд” (ВМБУ “Севастопольбуд”). Наказом Мінвоєнморбуду СРСР від 27 січня
1949 р. № 14 ВМБУ “Севастопольбуд” перейменовано в Севастопольське
управління з промислового будівництва “Севастопольпромбуд”, з 24 березня
1949 р. в будівельний трест № 38 “Севастопольпромбуд”. Зазначений трест
підпорядковувався Головному управлінню з будівництва в районах Півдня Міністерства будівництва СРСР, а з передачею Кримській області у 1954 р. до
складу УРСР та створенням 20 липня 1956 р. Міністерства будівництва УРСР
будівельний трест № 38 перейшов у підпорядкування республіканського міністерства. Наказом Міністерства будівництва УРСР від 30 жовтня 1956 р.
№ 37 у Севастополі ліквідований трест “Севастопольбуд” № 38. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 28 червня 1957 р. № 640, наказу Міністерства будівництва УРСР від 29 червня 1957 р. № 202 Будтрест № 38 з
підпорядкованими йому організаціями і підприємствами був переданий Раді
народного господарства Херсонського економічного адміністративного району – Херсонського раднаргоспу. За постановою Херсонського раднаргоспу від
6 грудня 1957 р. № 38 отримав нову назву – будівельний трест “Севастопольбуд”. У 1960 р. у зв’язку зі створенням Кримського раднаргоспу трест було
передано в його підпорядкування, а згідно з постановою Ради Міністрів УРСР
від 8 березня 1963 року № 296 трест перейшов у підпорядкування Головному
управлінню з будівництва у Чорноморському економічному районі (Головчорноморбуд). Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 37 від 13 січня
1965 р., наказу Міністра будівництва УРСР № 22 від 19 січня 1965 р., наказу
Головчорноморбуду від 28 січня 1965 р. № 28 у складі Головчорноморбуду
утворився комбінат “Кримбуд”, якому був підпорядкований трест “Севастопольбуд”. У 1987 р. в Держархіві м. Севастополя було здійснено удосконалення описів і до опису справ тресту “Севастопольбуд” додатково включено документи підвідомчих йому організацій. Фонд отримав нову назву – Об’єднаний
фонд “Будівельний трест “Севастопольбуд” будівельного комбінату “Кримбуд” та
підвідомчі організації”.
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4. 44 справи
5. 1944, 1946–1977 рр.
6. 2009 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази Народного комісаріату з будівництва СРСР, командувача Чорноморським флотом, начальника гарнізону м. Севастополя, ОБМЧ “Севастопольбуд”
(1944–1947), ВМБУ “Севастопольбуд”, Міністерства будівництва військових
та військово-морських підприємств СРСР, Управління з відновлення Севастополя при Раді Міністрів СРСР, Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР, Міністерства будівництва УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР, комбінату “Кримбуд”, Управління начальника робіт
(УНР) про виробничу діяльність (1962–1967). Документи, подані на здобуття
Сталінської премії (анотації, відгуки, відомості про авторів, креслення та ін.).
Постанови, розпорядження і вказівки Херсонського і Кримського раднаргоспів, виконкому Кримської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих і
президії (промислової) обласної Ради профспілок про стан техніки безпеки
на підприємствах і будівництвах Криму. Кошторис на будівництво об’єктів
Севастопольського судноремонтного заводу № 427 (1944). Пояснювальні записки, звіти про виробничо-фінансову діяльність ВМБУ № 46, ОБМЧ № 2,
3, 4, 10, УНР № 127, 128, 129, 131, 132, 133, Управління спеціального будівництва. Звіти про виконання планів будівельно-монтажних, підрядних робіт,
з техніки безпеки, про нещасні випадки на будівництві. Огляди про хід будівництва об’єктів, титульні списки капітального будівництва, списки підвідомчих госпрозрахункових організацій. Акти передачі будівельних управлінь і
об’єктів у підпорядкування Інженерного Управління Чорноморського флоту
Міністерства Збройних Сил СРСР. Акти, баланси, відомості, звіти про роботу
та ліквідацію таборів військовополонених (1949). Листування з Міністерством
будівництва підприємств машинобудування СРСР про організацію виробництва
цементу з місцевої сировини. Довідки та відомості про роботу ОБМЧ “Севастопольбуд”. Листування з організаціями про видобуток інкерманського каменю методом тунельної проходки, про будівництво санаторіїв на Південному
березі Криму та підземних споруд у Севастополі.
8. Російською мовою.
1789.      1. Р-253
2. Відкрите акціонерне товариство “Севастопольський морський завод”
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та
конверсії України, м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених
справ” (К, 2009).
4. 530 справ
5. 1960–1985 рр.
6. 2007 р. (333 справи за 1960–1977 рр.); 2009 (197 справ за 1977–1985 рр.).
7. Накази директора заводу. Акти приймання кораблів, побудованих заводом.
Протоколи державних випробувань. Акти приймання-передавання при зміні
керівників заводу. Акт приймання-передавання виробничих площ Батумського машинобудівного заводу № 201 ім. С. Орджонікідзе. Наказ Головнокомандуючого Військово-Морським Флотом СРСР від 27 травня 1969 р. № 0154
“Про ремонт ескадрених міноносців проекту 30БІС “Солідний” і “Безпощадний”. Приймальні акти, фотографії ескадрених міноносців, підводних човнів,
тральщиків, плавучих універсальних кранів, плавучої самохідної зарядної
станції, відремонтованих, модернізованих та побудованих на заводі. Накази
та рішення начальника 12-го Головного управління Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР (1974). Доповіді директора заводу та відомості
про відновлення та реконструкцію заводу. Річні плани, звіти, баланси, пояснювальні записки з основної діяльності заводу. Протоколи державних іспитів
про оснащення кораблів. Протоколи виробничих нарад. Техніко-економічні
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показники планів. Паспорти заводу за 1972–1979 рр.
8. Російською мовою.
1790.      1. Р-255
2. Закрите акціонерне товариство “Механізація будівництва”, м. Севастополь
3. Управління начальника робіт № 306 (УНР–306) розпочало свою діяльність
14 січня 1949 р. на підставі наказу Міністерства будівництва військових і
військово-морських підприємств від 20 вересня 1948 р. № 418 і підпорядкувалося Військово-морському управлінню механізованих робіт (Воєнмормеханізація) Мінвоєнморбуду СРСР у м. Москві. Відповідно до наказу Міністерства
будівництва підприємств машинобудування СРСР від 27 листопада 1951 р.
№ 583 УНР–306 було передано у підпорядкування тресту спеціалізованих
і дорожніх робіт “Південьтрансспецбуд” Головного управління Південного
району “Головпівденьбуд” Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР (м. Харків). Наказом по будівельному тресту № 38 від 2 грудня
1957 р. № 381 УНР–306 перейшло у підпорядкування Управління начальника
робіт № 1008 (УНР–1008) зазначеного тресту. Тоді ж УНР–306 було перейменовано в будівельне управління БУ–43 на підставі наказу по Севастопольському будівельному тресту № 38 від 20 грудня 1957 р. № 403 і передано у відання
будівельного тресту № 38 РНГ Херсонського економічного адміністративного
району. З січня 1958 р. трест № 38 перейменовано у будівельний трест “Севастопольбуд”. Назва і підпорядкування тресту “Севастопольбуд” надалі неодноразово змінювалися. Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 10 вересня 1964 р. і наказу Міністерства будівництва УРСР від 17 вересня
1964 р. № 280 БУ–43 було перейменовано в Севастопольське спеціалізоване управління механізації (ССУМ) з підпорядкуванням (до 1 жовтня 1990 р.)
тресту “Кримбудмеханізація”, який базувався у м. Сімферополі Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1990 р. № 12 ССУМ стало називатися Орендним управлінням “Механізація будівництва”. З 1993 р. – ЗАТ
“Механізація будівництва”. Займається дорожньо-будівельними роботами,
розбиранням і знесенням будівель, виконанням земляних робіт та ін.
4. 4 справи
5. 1969, 1971–1972, 1974 рр.
6. 2009 р.
7. Накази по тресту “Кримбудмеханізація”.
8. Російською мовою.
1791.      1. Р-257
2. Управління торгівлі і громадського харчування Комітету з торгівлі, сфери послуг та туризму Севастопольської міської державної адміністрації,
м. Севастополь (об’єднаний фонд)
3. Після визволення Севастополя від нацистських окупантів систему торгівлі у
місті довелося організовувати заново. 10 квітня 1944 р. було створено Севастопольське відділення військово-флотської торгівлі Чорноморського флоту
(флотторг). Надалі – Севастопольське відділення військової торгівлі Кримського військового торгу Головного управління військової торгівлі; у квітні
1947 р. перереєстроване в Севастопольському міському фінвідділі. Севастопольське відділення флотторгу мало у своєму складі мережу підприємств торгівлі та громадського харчування і діяло на умовах повного господарського
розрахунку. Згідно з наказом Міністерства торгівлі УРСР від 6 лютого 1959 р.
№ 39 та розпорядженням Севастопольського міськвиконкому від 17 лютого
1959 р. було створено Управління торгівлі Севастопольського виконкому Ради
депутатів трудящих. На Управління торгівлі Севастопольського міськвиконкому покладалися завдання організації, регулювання, загального керівництва
і контролю за мережами державної, кооперативної, колгоспної торгівлі та громадське харчування в Севастополі. Відповідно до ст. 38 Закону УРСР “Про
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місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування” та на підставі рішення XI сесії XXI скликання міської Ради народних депутатів від
31 січня 1992 р. № 76, наказу начальника Управління торгівлі від 3 лютого
1992 р. № 3, у зв’язку зі створенням міської торговельно-промислової асоціації, Управління торгівлі було скасоване 3 квітня 1992 р. Відповідно до розпорядження представника Президента України у м. Севастополі від 8 червня
1992 р. № 109 було створено Комітет з торгівлі і послуг, перейменований 1
липня 1992 р. у Комітет з торгівлі, сфери послуг і туризму. У зв'язку з ліквідацією державної адміністрації і створенням виконавчого комітету Севастопольської міської Ради у 1994 р. Комітет з торгівлі, сфері послуг і туризму
було перейменовано в Комітет з агропромислового комплексу і продовольчого забезпечення. До затвердженого переліку структурних підрозділів Комітету
увійшло також єдине Управління торгівлі і громадського харчування.
4. 4 справи
5. 1973–1976 рр.
6. 2006 р.
7. Накази з питань управління торгівлею у м. Севастополі.
8. Російською мовою.
1792.      1. Р-272
2. Севастопольський митний пост Головного митного управління Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Севастополь
3. Історична довідка наведена у першому виданні “Реєстру розсекречених справ”
(К, 2009).
4. 33 справи
5. 1917–1935 рр.
6. 2006 р.
7. Циркуляри Департаменту митних зборів, листування з ним і Одеським митним інспектором про боротьбу з контрабандою та з особового складу (1917).
Накази, розпорядження, циркуляри, вказівки, укази, директивні листи НКЗТ
РРФСР, Кримського митного інспектора, Одеського митного інспектора, ГМУ
НКЗТ СРСР і РРФСР, Наркомторгу СРСР і ГМУ Наркомторгу СРСР про порядок ввезення та вивезення за кордон вантажів, про боротьбу з контрабандою,
про заходи запобігання контрабанді, про товари, що виготовляються в СРСР
і відносяться до групи “А”, про конфіскацію золотих і срібних виробів, про
ведення секретного діловодства та з адміністративних питань. Листування з
митницями Криму, Кримським і Одеським митними інспекторами, Севастопольським відділом ГПУ, ГМУ НКЗТ СРСР і Центральною комісією, міськими та іногородніми організаціями, Ялтинським і Євпаторійським митними
постами, управлінням прикордонної комендатури, районними митницями,
відділенням ГМУ в Україні, Євпаторійським райкомом ВКП(б), Політуправлінням МСЧМ, іншими установами з основної діяльності та з організаційних
питань, з питань запобігання контрабанді, про обшук іноземних пароплавів,
про конфіскацію заборонених товарів, з мобілізаційних питань, про правила
реалізації конфіскованого майна, про порядок запрошення на роботу іноземних
фахівців. Протоколи засідань президій Кримського обласного і Севастопольського округового комітетів РКП(б), засідань комісій, міжвідомчих організаційних нарад про боротьбу з контрабандою. Доповіді, звіти митниць Криму,
Євпаторійського і Ялтинського митних постів про боротьбу з контрабандою
за 1923–1926, 1932 рр., про витрачання коштів, виручених від реалізації конфіскатів і штрафів у контрабандних справах, про рух коштів контрабандного
фонду за 1927–1928 рр. Відомості про боротьбу з хабарництвом, контрабандою, про збитки, заподіяні митниці інтервентами в 1920 р., з мобілізаційних
питань, про дозвіл на ввезення військових вантажів. Списки: особового складу митниці з повними анкетними даними; осіб, затриманих з контрабандою.
Інструкції Особливого відділу ВЧК з питань перевіряння пасажирського багажу, ввезення з-за кордону та вивезення за кордон вантажів. Акти: про зняття
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вантажів з пароплавів; обстежень секретного діловодства Керченського і Феодосійського митних постів. Інструкції щодо виконання договорів між РСФРР,
УСРР та організаціями американських і голландських менонітів про надання
продовольчої допомоги голодуючим. Відомості про боротьбу з контрабандою
силами співробітників Євпаторійської, Феодосійської, Керченської і Севастопольської митниць.
8. Російською мовою.
1793.      1. Р-276
2. Севастопольський військово-морський клуб (ВМК) Кримського обласного комітету добровільного товариства сприяння військово-морського
флоту (Обкому ДТСФЛОТу)
3. Всесоюзне Добровільне товариство сприяння військово-морському флоту
(ДТСФЛОТ) та його місцеві осередки і підпорядковані їм структури (насамперед військово-морські клуби, у тому числі й Севастопольський ВМК) діяли
у 1948–1951 рр. Надалі завдання ДСТФЛОТу виконував ДТСААФ.
4. 2 справи
5. 1950–1951 рр.
6. 2009 р.
7. Накази Центрального комітету, Кримського обласного комітету ДТСФЛОТУ і
листування з кадрових та інших питань.
8. Російською мовою.
1794. 1. Р-277
2. Управління фінансів Севастопольської міської державної адміністрації,
м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених
справ” (К, 2009).
4. 196 справ
5. 1944–1987 рр.
6. 2007 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Вказівки Наркомфіну РРФСР, Наркомфіну Кримської АРСР стосовно фінансування заходів МППО та з інших витрат. Накази та вказівки Міністерства фінансів СРСР та Міністерства фінансів УРСР щодо фінансування оборонних
заходів, об’єктів МППО та спеціалізованих робіт. Проекти, плани фінансування заходів цивільної оборони та звіти про видатки на утримання військкоматів.
Листування з Наркомфіном Кримської АРСР з фінансування потреб МППО.
Відомості про реєстрацію підприємств та установ Міністерства суднобудівної
промисловості СССР. Документи з питань виплати грошової компенсації за
конфісковане майно у зв’язку з судовою реабілітацією громадян (описи майна,
довідки військового трибуналу Чорноморського флоту, акти грошової оцінки
майна, висновки з рішень комісій, виписки, заяви, особові справи).
8. Російською мовою.
1795.      1. Р-308
2. Управління містобудівництва та архітектури Севастопольської міської
державної адміністрації, м. Севастополь
3. 13 жовтня 1944 р. рішенням РНК СРСР запроваджено посаду головного архітектора Севастополя, який очолив управління головного архітектора Севастопольського міськвиконкому. 14 грудня 1955 р. управління головного архітектора було реорганізовано у відділ у справах будівництва та архітектури. 21
вересня 1988 р. відділ перетворено в управління архітектури та містобудівництва Севастопольського міськвиконкому. 21 серпня 1990 р. управління перетворено у Головне управління архітектури та містобудівництва. У зв’язку з
ліквідацією Севміськвиконкому та створенням Севастопольської міської державної адміністрації з 24 квітня 1992 р. Головне управління стало іменуватися
управлінням архітектури та містобудівництва. 1 вересня 1994 р. затверджено
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структуру наново створеного Севастопольського міськвиконкому в якій значилось Головне управління архітектури та містобудівництва. У зв’язку з ліквідацією Севмісьвиконкому та створенням Севастопольської міської державної
адміністрації 24 жовтня 1995 р. Головне управління архітектури та містобудівництва реорганізовано в управління містобудівництва та архітектури, яке
діє й дотепер.
4. 1039 справ
5. 1943, 1945–1992, 1995 рр.
6. 2007–2009 рр. (2007 р. – 116 справ за 1943, 1945, 1951–1957, 1972–1973, 1975–
1977, 1979–1981, 1983–1984, 1986 рр.; 2008 р. – 48 справ за 1949–1952, 1965–
1966, 1971, 1980, 1982–1985, 1987–1988, 1990–1991 рр.; 2009 р. – 875 справ за
1955–1992, 1995 рр.) Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази та протоколи нарад Комітету у справах архітектури та Управління з відновлення Севастополя при Раді Міністрів СРСР та РРСФР. Генеральні плани
м. Севастополя з пояснювальними записками, техніко-економічними обґрунтуваннями, висновками, доповідними записками та фотоальбомами. Ескізні
проекти селищ. Топографічні та опорні плани м. Севастополя. Загальна пояснювальна записка до технічного проекту Чорноріченського водогону. Каталоги координат пунктів полігонометрії. Номерний план м. Севастополя. Проекти
детального планування районів міста. Проекти розміщення перспективного
будівництва за п’ятирічками у м. Севастополі. Плани підземних комунікацій
міста. Документи про виділення земельних ділянок інженерному управлінню
Чорноморського флоту під будівництво підприємств та спецоб’єктів. Звіти
про інженерно-геологічні умови будівництва підземних укриттів. Топографічні мапи. Звіти агроекономічного, ґрунтового та водогосподарського обстежень
земель м. Севастополя. Схеми топографічної зйомки земель.
8. Російською мовою.
1796.      1. Р-311
2. Закрите акціонерне товариство “Севастопольський будпроект”, м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених фондів” (К., 2009)
4. 1 справа
5. 1970 р.
6. 2009 р.
7. Наказ Міністерства промислового будівництва УРСР від 30 січня 1970 р. “Про
підсумки виконання плану будівельно-монтажних робіт за 1969 рік та завдання на 1970 рік щодо будівництво об’єктів мобілізаційного призначення та цивільної оборони”.
8. Російською мовою.
1797.      1. Р-362
2. Будівельне управління № 528 управління будівництва Харківського метрополітену “Харківметробуд”, м. Севастополь
3. 4 серпня 1950 р. було створено будівельне управління “Донтунельбуд” для виконання робіт зі спорудження гідротехнічного тунелю. До його складу входили: будівництво № 1, будівництво № 2, будівництво № 3, контора електромонтажних робіт та прокату устаткування, автобаза. 8 березня 1956 р. у зв’язку з
передислокацією у м. Балаклаву Кримської обл. на базі БУ “Донтунельбуд”
було створено Будівельне управління № 528 (БУ–528). З 1 січня 1975 р.
БУ №528 перейшло у підпорядкування Управлінню будівництва Харківського метрополітену “Харківметробуд”, яке діє й донині.
4. 77 справ
5. 1956–1962, 1966, 1969–1977, 1980–1982 рр.
6. 2009 р.
7. Накази керівництва Головтунельметробуду та начальника БУ “Донтунельбуд”.
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Рішення командувача Чорноморським флотом про будівництво підводного
об’єкту № 825 в Балаклавській бухті та акт приймання об’єкту в експлуатацію. Перелік житлового та казарменого фонду на період спорудження об’єкту.
Штатні розписи, плани підрядних будівельно-монтажних робіт. Титульні
списки підрядних робіт, у т.ч. по субпідрядним договорам гірничо-прохідних
робіт для військових частин. Статистичні звіти про механізацію будівництва
та річні звіти про виробничо-фінансову діяльність.
8. Російською мовою.
1798.      1. Р-430
2. Виконавчий комітет Балаклавської районної Ради депутатів трудящих,
м. Балаклава Кримської області
3. Історична довідка наведена у першому виданні “Реєстру розсекречених фондів” (К., 2009)
4. 42 справи
5. 1944–1956 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови ЦК ВКП(б), РНК Кримської АРСР. Рішення та вказівки Кримського облвиконкому та Балаклавського райвиконкому. Листування з військовими
частинами та документи з питань виділення земель для Чорноморського флоту під будівництво артполігону та інших спецоб’єктів. Позачергове донесення
управління тилу Чорноморського флоту про підрив В.М. Кисельова на міні.
План розташування зрошувальних мереж колгоспів на території Балаклавського району.
8. Російською мовою.
1799.      1. Р-489
2. Виробничо-аграрне об’єднання виноробної промисловості “Золота Балка” Головплодвинпрому УРСР, м. Севастополь
3. Севастопольський виноробний комбінат “Золота балка” було створено 13
липня 1960 р. згідно з наказом Управління виноробної промисловості № 33
Кримського раднаргоспу. До складу комбінату увійшли винрадгоспи: “Золота балка”, імені Поліни Осипенко, імені Софії Перовської, “Качинський”,
а також підприємства: Севастопольський завод виноградних соків, Севастопольська дирекція винзаводів (ДСВ). Згідно з наказом Міністерства харчової
промисловості УРСР від 1 квітня 1967 р. № 139 винкомбінат “Золота балка” було перетворено у виноградно-виробничий комбінат “Золота балка” у
складі Кримрадгоспвинтресту, підпорядкованого Укрголоввино. Згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 19 грудня 1969 р. № 480
виноградно-виробничий комбінат “Золота балка” як цілісна виробнича структура було ліквідовано. Севастопольський виноградно-виробничий комбінат
“Золота балка” поновив свою діяльність згідно з наказом Кримського радгоспвинтресту від 7 лютого 1972 р. № 25. Наказом Головплодвинпрому УРСР
від 10 листопада 1975 р. № 234 комбінат “Золота балка” було реорганізовано
в господарське аграрно-промислове об`єднання “Золота балка” зі збереженням попереднього підпорядкування. Відповідно до наказу Головплодвинпрому УРСР від 8 грудня 1978 р. № 311 та Кримського радгоспвинтресту від 25
грудня 1978 р. № 300 господарсько-аграрне об`єднання виноробної промисловості “Золота балка” було ліквідовано. Головне підприємство ліквідованого
об`єднання було перетворено у самостійний Севастопольський виноробний
завод з правом юридичної особи, який у 1989 р. отримав назву ТОВ Агрофірма “Золота балка”.
4. 6 справ
5. 1972–1978 рр.
6. 2009 р.
7. Накази, розпорядження Міністерства харчової промисловості УРСР, Голов
плодвинпрому УРСР, Кримрадгоспвинтресту з основної діяльності. Доку-
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менти Севастопольського винкомбінату за 1972–1975 рр. Постанови колегії,
відомості міського відділу УКДБ за 1976–1977 рр. Розпорядження Головплодвинпрому УРСР. Рішення Кримської обласної ради народних депутатів. Накази директора об`єднання за 1978 р.
8. Російською мовою.
1800.      1. Р-494
2. Центральне конструкторське бюро “Чорноморець” (ЦКБ “Чорноморець”) 12-го Головного управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Севастополь
3. Попередник Центрального конструкторського бюро (ЦКБ) “Чорноморець” був
створений згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 30 вересня 1946 р.
№ 2199–898. Наказом міністра суднобудівельної промисловості СРСР від
8 серпня 1947 року № 291 набув чинності затверджений статут центрального
конструкторського бюро № 56 (ЦКБ–56) як самостійної організації у підпорядкуванні 7-го Головного Управління Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР і з базуванням у Севастополі. За наказом міністра суднобудівельної промисловості СРСР від 31 січня 1966 р. № 0056 ЦКБ–56 отримало нову
назву – ЦКБ “Чорноморець”. Займалося розробкою технічної документації
для забезпечення переобладнання, ремонту і модернізації кораблів і підводних
човнів ВМФ СРСР, суден морського і рибопромислового флоту, проектуванням
нових суден, засобів технологічного оснащення судноремонту та ін. Для ЦКБ
було споруджено спеціальну будівлю, яка нині є архітектурною цінністю Севастополя. Згідно з наказом Мінмашпрому України від 1 липня 1993 р. № 396”Д”
ЦКБ “Чорноморець” перейменовано в Державне підприємство “Центральне
конструкторське бюро “Чорноморець”. З 1998 р. ДП ЦКБ “Чорноморець” входить до міжнародної асоціації суднобудівників і судноремонтників Чорноморського регіону BRАSS.
4. 114 справ
5. 1947–1987 рр.
6. 2006 р.
7. Накази, розпорядження міністра суднобудівельної промисловості СРСР, начальника Главку, начальника 7-го головного управління міністерства суднобудівельної промисловості СРСР, начальника ЦКБ з виробничої діяльності.
Спільні рішення міністерства суднобудівельної промисловості СРСР і командування ВМФ СРСР. Штатні розписи ЦКБ. Плани: з праці, виробництва, капітальних асигнувань, виробничо-тематичні. Річні звіти: з основної діяльності,
з капітального будівництва. Пояснювальні записки до звітів. Акт передавання
справ при зміні керівництва (1948). Кошториси витрат на науково-дослідні
роботи (1976) та з державного соціального страхування. Відомості: про капітальне будівництво, про надання технічної допомоги Об'єднаній Арабській
Республіці, про діяльність ЦКБ та впровадження в ньому технічних удосконалень. Доповідь про впровадження типової технології капітального ремонту і модернізації есмінців (1950). Плани перспективного розвитку, звіти про
численність, склад та рух кадрів, фінансову діяльність та ін. Описи винаходів: “Корабельний пристрій для зберігання, транспортування та скидання циліндрових виробів” (1971), “Пристрій для постановки мін з корабля” (1971),
“Пристрій для зберігання циліндрових виробів” (1972), “Корабельний пристрій для скидання подовжених циліндрових виробів” (1973).
8. Російською мовою.
1801.      1. Р-501
2. Відкрите акціонерне товариство “Південьрибтехцентр” (ВАТ “Південьрибтехцентр”) Південного басейнового виробничого рибогосподарського концерну “Південьриба”, м. Севастополь
3. 14 грудня 1963 р. у м. Севастополі було створено госпрозрахункове Центральне конструкторсько-технологічне бюро (ЦКТБ) Головного управління

633

Реєстр розсекречених архівних фондів України
рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну з експериментальновиробничими майстернями загальною чисельністю 280 чол. У складі ЦКТБ
налічувалося декілька відділів і служб. 27 червня 1972 р. ЦКТБ було реорганізоване в Центральне проектно-конструкторське і технологічне бюро
(ЦПКТБ). 17 лютого 1976 р. на базі Головного управління рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну було створено Всесоюзне рибопромислове виробниче об’єднання Азово-Чорноморського басейну, до складу якого
увійшло і ЦПКТБ. 1 грудня 1988 р. Всесоюзне рибопромислове об’єднання
Азово-Чорноморського басейну “Азчорриба” було ліквідовано і на його базі
створено Південне басейнове виробниче об’єднання (БПО) “Південьриба”. З 1 січня 1989 р. почало діяти Науково-виробниче об’єднання (НВО) зі
створення нових технологій і виробництва обладнання для ловлі та обробки
риби, морепродуктів і об’єктів аквакультури, виконання конструкторських і
проектно-дослідницьких робіт для берегових підприємств і риболовного флоту. З 1 січня 1991 р. БПО “Югриба” припинило існування, на його базі створено Південний басейновий рибогосподарський концерн “Південьриба”. НВО
“Південьрибтехцентр” з 2 грудня 1991 р. перейменовано в Державне наукововиробниче підприємство зі створення нових технологій і виробництва обладнання для вилову та обробки риби, морепродуктів і об’єктів аквакультури,
виконання конструкторських і проектно-дослідницьких робіт для берегових
підприємств і флоту рибної промисловості. З 20 травня 1994 р. базі Державного науково-виробничого підприємства “Південьрибтехцентр” почало діяти
орендне науково-виробниче підприємство “Південьрибтехцентр”. Згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна по місту Севастополю 9 квітня 1996 р. було засновано ВАТ “Південьрибтехцентр”. Займається
проектуванням і розробкою ліній і комплексів обладнання, окремих машин і
нестандартного обладнання для переробки риби, морепродуктів і нерибних
об’єктів, розробкою документації для виконання робіт, пов’язаних з діяльністю флоту та ін.
4. 14 справ
5. 1979–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про науково-дослідну та конструкторську роботу зі створення снастей
вилову та засобів механізації для інтенсифікації вилову риби у внутрішніх водоймах Азовського та Чорного морів. Проекти з вибору раціонального комплексу заходів, які забезпечують економію витрат основних фондів виробництва та продукції у воєнний час. Стандарт підприємства “Комплексна система
управління якістю продукції”. Відомості про роботу служби лабораторного
контролю та звіти об’єднань та підприємств Азово-Чорноморського басейну.
Звіт з теми “Вдосконалення існуючого та засвоєння нових методів та снастей
вилову для видобутку риби та морепродуктів у Азовському та Чорному морях” (1980).
8. Російською мовою.
1802.      1. Р-503
2. Севастопольський приладобудівний інститут, м. Севастополь
3. У листопаді 1951 р. у зв’язку з необхідністю створення бази та умов для підготовки інженерно-технічних кадрів у Севастополі було відкрито філію Миколаївського суднобудівного інституту ім. адмірала С.Й. Макарова з вечірньою
формою навчаннях. 22 червня 1960 р. філію було ліквідовано, а на її базі створено Севастопольську філію Одеського політехнічного інституту. З 18 грудня
1963 р. філію перетворено в самостійний Севастопольський приладобудівний
інститут (СПІ). 22 січня 1964 р. у підпорядкування інституту були передані
Керченський загальнотехнічний факультет Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова та Сімферопольський загальнотехнічний факультет
Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості.
У 1966 р. Сімферопольський загальнотехнічний факультет реорганізовано у
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філію СПІ. 25 липня 1976 р. ліквідовано Керченський загальнотехнічний університет. 10 грудня 1984 р. при Севастопольському приладобудівному інституті створено спеціальне конструкторське бюро “Прибій”.
4. 95 справ
5. 1962–2000 рр.
6. 2007, 2009 рр. (2007 р. – 20 справ за 1962–1967 рр.; 2009 р. – 75 справ за
1981–2000 рр.). Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Постанова Кримського обкому КПУ та Кримського облвиконкому про поліпшення підготовки наукових кадрів. Накази ректора інституту. Листування з
уповноваженим КДБ при Раді Міністрів УРСР по м. Севастополю з питань
оформлення закордонного плавання студентів. Рішення звуженого засідання
Севастопольського міськвиконкому про створення хімічної лабораторії для
визначення отруйних речових та радіаційного зараження. Листування з військовими частинами про: розробку антикорозійних присадок до нафтопродуктів; захист танкерів від корозії; фотографічний пристрій для глибоководного
самохідного підводного снаряду. Протокол засідання державної екзаменаційної комісії. Відгуки та рецензії на дипломні проекти. Технічне завдання на
науково-дослідну роботу з питань вивчення структури локаційних сигналів
дельфінів з метою використання при створенні гідроакустичних технічних засобів. Звіти військових кафедр.
8. Російською мовою.
1803.      1. Р-507
2. Відкрите акціонерне товариство Севастопольське підприємство “Ера”,
м. Севастополь
3. Історична довідка приведена у першому виданні “Реєстру розсекречених фондів” (К., 2009)
4. 55 справ
5. 1948–1990 рр.
6. 2006 р.
7. Накази 10-го та 6-го Головних управлінь Міністерства суднобудівної промисловості СРСР про: укомплектованість цехів спеціалістами з настройки нової
апаратури зовнішнього зв’язку спостереження; розробку технологій електромонтажних робіт капітального ремонту есмінців; закінчення робіт з обладнання стендів для випробування апаратури радіоозброєності та спецтехніки;
закінчення капітального ремонту гребних електродвигунів підводних човнів;
організацію у м. Севастополі єдиної ремонтної бази. Основні показники,
плани виробництва та виробничі програми підприємства. Звіти з виробничофінансової діяльності. Баланси виробничої потужності.
8. Російською мовою.
1804.      1. Р-515
2. Кримський обласний комітет профспілки працівників суднобудівної промисловості
3. За постановою президії Кримської обласної Ради профспілок від 10 травня
1966 р. № 10 було створено Кримський обласний комітет профспілки працівників суднобудівної промисловості. До складу Кримського обласного комітету
профспілки увійшли дев’ять промислових, сім проектних і науково-дослідних
організацій, суднобудівельний і судномеханічний технікуми, чотири міські
професійно-технічні училища і одне технічне училище. У 1988 р. до складу
Кримського обласного комітету профспілки входили 39 первинних організацій. До функцій первинних профспілкових організацій входило залучення
трудящих до управління виробництвом. При Кримському обкомі профспілки
були створені і функціонували відділи з організаційно-масової, виробничомасової, культурно-масової і житлово-побутової роботи, охорони праці і техніки безпеки. Згідно з постановою IV Пленуму ЦК профспілки працівників
суднобудівної промисловості СРСР від 5 жовтня 1988 р. Кримський обласний
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комітет профспілки працівників суднобудівної промисловості 1 січня 1989 р.
було ліквідовано.
4. 235 справи
5. 1966–1988 рр.
6. 2007 р.
7. Постанова секретаріату Кримської обласної Ради профспілок про діяльність
профспілкових, господарських організацій галузі (1971). Постанови колегії
Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і президії ЦК профспілки
працівників суднобудівної промисловості СРСР. Рішення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР та ЦК профспілки працівників суднобудівної
промисловості СРСР. Постанови президії обкому галузевої профспілки про
нещасні випадки на підприємствах. Зведені статистичні звіти з основної діяльності кримських осередків профспілки, про чисельність профактиву, розгляд трудових спорів. Пояснювальні записки за підсумками Всесоюзного суспільного огляду умов праці, побуту та відпочинку трудящих жінок в установах та на підприємствах Криму.
8. Російською мовою.
1805.      1. Р-533
2. Південний басейновий виробничий рибогосподарський концерн “Південьриба” Державного комітету рибного господарства України, м. Севастополь
3. 1 жовтня 1962 р. було створено Головне управління рибної промисловості
Азово-Чорноморського басейну, метою якого було поліпшення керівництва
підприємствами рибної промисловості для збільшення вилову риби, морепродуктів та випуску із них харчової продукції. Головному управлінню підпорядковувались 86 переробних підприємств, 115 риболовецьких колгоспів, що
базувались у Криму, Краснодарському краї, Ростовській області, Грузинській
РСР. 25 грудня 1975 р. на базі Головного управління було створено Всесоюзне рибопромислове об’єднання Азово-Чорноморського басейну “Азчорриба”
(ВРПО “Азчорриба”). 1 грудня 1988 р. ВРПО “Азчорриба” було ліквідовано,
на його базу створено Південне басейнове виробниче об’єднання “Південьриба” (БВО “Південьриба”). З 1 січня 1991 р. БВО “Південьриба” ліквідовано та
створено Південний басейновий рибогосподарський концерн “Південьриба”
(концерн “Південьриба”), який ліквідовано 20 листопада 1997 р.
4. 4 справи
5. 1963–1976 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР. Розпорядження Ради Міністрів
СРСР про схвалення Погодження міжнародного спостереження за китобійними базами в Антарктиці, про використання валютної виручки. Протокол засідання колегії Міністерства рибного господарства СРСР про роботу з моряками
закордонного плавання та про режим плавання суден поблизу територіальних
вод іноземних держав. Протокол наради спеціалістів рибного господарства
СРСР з питання обмеження радіолистування по відкритих каналах зв’язку з
метою перепинення витоку відомостей про роботу флоту риболовної промисловості та підприємств. Накази Міністерства рибного господарства СРСР
про: усунення порушень кораблями радянсько-американського Погодження
про риболовлю; план експорту та імпорту рибних товарів; результати роботи китобійних флотилій в Антарктиці та Тихому океані; організацію спеціальних чергувань на кораблях для забезпечення польотів космічних об’єктів;
приймання на навчання 25 активістів народного руху за звільнення Анголи;
проведення моряками флоту інформаційно-пропагандистської роботи серед
іноземців. Накази Головного управління рибної промисловості про: недопущення випадків порушення риболовними суднами морських кордонів іноземних держав; підготовку антарктичної флотилії “Радянська Україна” до рейсів
в райони китобійного промислу; недопущення випадків контрабандних дій на
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суднах флоту океанського рибальства; підсумки промислової роботи китобійних флотилій; поставки рибних товарів для спецпостачання.
8. Російською мовою.
1806.      1. Р-546
2. Ордена Трудового Червоного Прапора Севастопольський приладобудівний завод імені В.І. Леніна 9-го Головного управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Севастополь
3. Севастопольський приладобудівний завод було створено на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1960 р. № 881–47 та розпорядження
Кримського раднаргоспу від 27 червня 1960 р. № 01. за постановою Кримського раднаргоспу від 20 липня 1960 р. № 12 Севастопольський приладобудівний завод перебував у підпорядкуванні Управління машинобудівної промисловості Кримського раднаргоспу. За розпорядженням Чорноморського
раднаргоспу від 31 січня 1963 р. № 22-р приладобудівний завод затверджений
у складі Управління радіоелектронної, приладобудівної та електротехнічної
промисловості Чорноморського раднаргоспу. Згідно з постановою ЦК КПРС
та Ради Міністрів СРСР від 2 березня 1965 р. № 126–47 Севастопольський
приладобудівний завод передано у підпорядкування 9-го Головного Управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. На підставі наказу
Міністерства суднобудівної промисловості від 18 червня 1966 р. № 0308 Севастопольський приладобудівний завод передано у підпорядкування організації п/с М-5565, організації п/с Р-6801 та перейменовано в Севастопольський
приладобудівний завод “Парус” (відкрита назва), умовна назва п/с А-3165.
На підставі наказу міністра суднобудівної промисловості СРСР від 23 лютого
1977 р. № 0092 9-те Головне управління перейменовано в 9-те Головне виробниче управління. На підставі наказу міністра суднобудівної промисловості
СРСР від 20 червня 1980 р. № 0325 Севастопольський приладобудівний завод “Парус” отримав назву “Севастопольський приладобудівний завод імені
Володимира Ілліча Леніна”, умовна назва (п/с) не змінилася. Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 24 грудня 1984 р. № 1615-XI за успішне виконання
виробничих завдань завод було нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапору, з цього дня повна офіційна назва заводу – ордена Трудового Червоного Прапору Севастопольський приладобудівний завод ім. В.І. Леніна 9-го
Головного виробничого управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. За наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від
29 квітня 1988 р. № 139с про присвоєння відкритих найменувань структурним підрозділам міністерства 9-те Головне виробниче управління перейменоване в 9-й Науково-технічний центр з систем управління кораблями та зброєю.
Згідно з наказом зазначеного міністерства від 7 квітня 1989 р. № 95с Севастопольський приладобудівний завод ім. В.І. Леніна має тільки відкриту назву. Наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 29 грудня
1989 р. № 263с 9-й Науково-технічний центр перейменований в 9-те Головне
управління з корабельних систем управління зброєю та технічними засобами
кораблів – 9-те Головне управління.
4. 330 справ
5. 1960–1984 рр.
6. 2006 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 9-го Головного
управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Постанови і
розпорядження Рад народного господарства Чорноморського економічного
району та Кримського економічного району. Накази і розпорядження директора заводу з основної діяльності. Експертний висновок та рішення Головного управління проектування і капітального будівництва Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР за комплексним проектним завданням
на реконструкцію заводу від 25 серпня 1966 р. П'ятирічний план розвитку
заводу на 1971–1975 рр. Річні звіти про виробничо-фінансову діяльність і
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капітальне будівництво. Документи з наукової організації праці, звіти про
роботу з науково-технічною інформацією та пропагандою. Статичні звіти,
пояснювальні записки заводського комітету про витрати на заходи щодо
впровадження нової техніки, механізації підйомно-транспортних робіт.
8.Російською мовою.
1807.      1. Р-553
2. Севастопольський завод ім. В.Д. Калмикова 7-го Головного Управління
Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР, м. Севастополь
3. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1963 р. № 813–281, розпорядження Ради Міністрів СРСР від 11 березня 1965 р., наказу Міністра радіопромисловості СРСР від 15 лютого 1966 р. № 88с з 1 січня 1966 р. створено
дирекцію Севастопольського заводу радіоапаратури, який будується. На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 8 вересня 1964 р. наказом міністра радіопромисловості СРСР від 24 березня 1966 р. № 160сс підприємству
присвоєно відкрите найменування – Севастопольський завод радіоапаратури
та умовне найменування – підприємство п/с В-2753. Від початку будівництва
заводу він підпорядковувався 2-му Головному Управлінню Міністерства радіопромисловості СРСР. Наказом міністра радіопромисловості СРСР від
7 жовтня 1968 р. № 498 та за рішенням колегії Міністерства радіопромисловості СРСР від 24 січня 1969 р. № 4 підприємство було включено до складу
Ленінградського виробничого об’єднання ім. Козицького. У травні 1969 р.
підприємство з числа тих, що будуються, переведено в число діючих. Наказом
міністра радіопромисловості СРСР від 24 лютого 1971 р № 85 підприємство
виведено зі складу Ленінградського виробничого об’єднання ім. Козицького.
Зі створенням Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 29 березня 1974 р. № 219–89, наказом міністра радіопромисловості СРСР від 17 квітня 1974 р. № 221сс підприємство
передано у ведення створеного міністерства та підпорядковане безпосередньо 7-му Головному Управлінню Міністерства промисловості засобів зв’язку
СРСР. На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1977 р.
№ 338 та у відповідності до наказу Міністерства промисловості засобів
зв’язку СРСР від 25 липня 1977 р. № 510 Севастопольський завод радіоапаратури перейменовано у Севастопольський завод ім. В.Д. Калмикова (на честь
державного діяча, міністра радіотехнічної промисловості (радіопромисловості) СРСР в 1954–1974 рр.). Умовне найменування заводу залишено без змін.
4. 392 справи
5. 1966–1988 рр.
6. 2009 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази міністра радіопромисловості СРСР, міністра промисловості засобів
зв’язку СРСР, 7-го Головного управління Міністерства радіопромисловості
СРСР (з 1976 р. – Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР), Ленінградського виробничого об’єднання ім. Козицького. Спільні постанови Міністерства засобів зв’язку СРСР та президії Центрального комітету профспілки
працівників радіоелектронної промисловості. Накази керівника заводу з виробничих питань. Перспективний план розвитку підприємства на 1976–1990 рр.
Плани соціального розвитку. Затверджені плани з капітальних вкладень, будівництва, виробництва, праці, реалізації та собівартості товарної продукції.
Річні звіти з основної діяльності. Комплексна програма розвитку та підвищення технічного рівня підприємства на 1981–1985 рр. Техніко-економічні плани
та показники роботи підприємства. Аналізи виробничо-господарської діяльності підприємства. Таблиця основних показників динаміки підприємства за
1981–1985 рр. Програми розвитку виробничих потужностей. Звіти про реалізацію цільової комплексної програми розвитку галузі. Довідки про розвиток
підприємства. Плани науково-дослідних, проектних та конструкторських робіт та звіти про їх виконання. Статистичні звіти про якість продукції виробів
військової техніки з пояснювальними записками. Звіти про витрати на роз-
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виток та впровадження нової техніки, про якість продукції, про НОП. Плани
фінансування, баланси. Статистичні звіти та документація з кадрових питань.
Звіти про чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу та середню освіту. Інформація про постраждалих нещасних випадків на виробництві. Звіти
про освоєння коштів на заходи з охорони праці. Фінансові кошториси, звіти
про виконання кошторисів, статистичні звіти заводського (профспілкового)
комітету, кошториси соціального страхування. Соціалістичні зобов’язання
трудового колективу заводу. Документи про підсумки соціалістичних змагань.
Акт приймання заводу при включенні його до складу Ленінградського виробничого об’єднання ім. Козицького.
8. Російською мовою.
1808.      1. Р-559
2. Центральне конструкторське бюро “Корал” , м. Севастополь
3. Згідно з наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 31 березня 1965 р. № 41 у складі Севастопольського судноремонтного ЦКБ “Чорноморець” було створено Спеціальне конструкторське бюро (СКБ) з комплексного проектування плавучих кранів та кранових суден. Наказом міністра
від 21 травня 1968 р. № 126 СКБ Плавкранобудування було перетворено в
самостійне базове ЦКБ з технічного флоту та отримало найменування ЦКБ
“Техморсуднопроект”. За наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 8 липня 1968 р. ЦКБ “Техноморсуднопроект” присвоєно умовне
найменування – підприємство п/с Р-6109. Згідно з наказом міністра суднобудівної промисловості СРСР від 6 липня 1972 № 0384 ЦКБ перейменовано в
ЦКБ “Корал” зі збереженням попереднього умовного найменування підприємства – п/с Р-6109. Згідно з наказом міністра від 25 грудня 1978 р. № 3689 з
1 січня 1979 р. ЦКБ “Корал” перейшло у підпорядкування 16-му Головному
виробничому управлінню Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. З
1988 р. ЦКБ “Корал” підпорядковувалось 7-му Головному науково-технічному
управлінню Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, яке у 1989 р.
було перейменовано в 7-й Науково-технічний центр Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР
від 21 березня 1989 р. № 250–79 “Про скасування умовних найменувань підприємств” назва п/с Р-6109 надалі не використовувалась. З 29 жовтня 1991 р.
ЦКБ “Корал” перейшло у підпорядкування Державному комітету України з
оборонної промисловості; з 29 квітня 1992 р. ЦКБ підпорядковувалось 3-му
Управлінню Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. Нині має статус ВАТ “Центральне конструкторське бюро “Корал” і входить до складу ТОВ “Група Каспійська Енергія” (РФ)
та Асоціації суднобудівельників України. Займає провідні позиції в проектуванні стаціонарних самопідйомних, напівзанурювальних і занурювальних
бурових платформ, морських плавучих кранів, кранових и трубоукладочних
суден, інших засобів облаштування морських нафтових і газових родовищ на
континентальному шельфі.
4. 144 справи
5. 1948–1990 рр.
6. 2007, 2009 рр. (2007 р. – 85 справ за 1967–1990 рр.; 2009 р. – 66 справ за
1948–1990 рр.). Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Накази начальника
ЦКБ з питань основної та адміністративної діяльності. Виробничо-технічний
паспорт підприємства. План економічного та соціального розвитку підприємства на 1976–1980 рр. Виробничо-тематичні плани та звіти про їх виконання. Доповідна записка в Міністерство суднобудівної промисловості СРСР
про основну діяльність ЦКБ. Річні плани підприємства та звіти з основної
діяльності. Плани та звіти з праці. План капітального будівництва та фінансування. Річні бухгалтерські звіти з основної діяльності та капітального будівництва. Фінансові плани. Протоколи засідань науково-технічної Ради ЦКБ.
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Статистичні звіти з питань підготовки та підвищення кваліфікації робітників і
службовців. Статистичні звіти з кадрових питань. Статистичні звіти місцевого
комітету. Кошторис державного соціального страхування. Акти з приймання
спеціального обладнання.
8. Російською мовою.
1809.      1. Р-560
2. Відкрите акціонерне товариство “Севастопольський Маяк”, м. Севастополь
3. На підставі наказу Державного комітету СРСР з суднобудування від 11 листопада 1964 р. № 0352 на базі цеху № 5 підприємства п/с № 4 було створено
завод “Маяк”, підпорядкований дослідному підприємству п/с 1157 6-го Головного Управління Держкомітету з суднобудування СРСР. З 1 січня 1967 р. за
наказом міністра суднобудівної промисловості СРСР від 2 листопада 1966 р.
№ 714 завод “Маяк” функціонував як самостійна господарська організація –
Завод “Маяк” (умовна назва – п/с М-5803) у складі 6-го Головного управління
(умовна назва – п/с А-1802) Міністерства суднобудівної промисловості СРСР.
З 7 лютого 1977 р. 6-те Головне управління було перетворено у 6-те Головне виробниче управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР.
З 1 серпня 1985 р. відповідно до наказу міністра суднобудівної промисловості
СРСР від 19 липня 1985 р. № 0287 завод “Маяк” набув статусу виробничого
об’єднання (ВО “Маяк”), яке знаходилося у підпорядкуванні 6-го Головного
виробничого управління (з 8 квітня 1988 р. – Шостий науково-технічний центр
з корабельної електротехніки). До складу ВО “Маяк” входили завод “Маяк” та
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) “Промінь”. Відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 25 квітня 1994 р. № 610 створено ВАТ “Севастопольський Маяк”, яке є правонаступником ВО “Маяк”. Нині виробляє підігрівачі, різні суднові прилади, тали, вантажопідйомні механізми, електричні
термокамери, морські і промислові світильники тощо.
4. 503 справи
5. 1965–1999, 2001 рр.
6. 2008 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази директора заводу. Листування з 6-м Головним управлінням щодо якісних показників вироблюваної заводом продукції. Постанови бюро Севастопольського міськкому КПУ та виконкому Севастопольської міськради. Паспорт ВАТ “Севастопольський Маяк” (2001). Генеральні схеми перспективного
розвитку заводу. Плани з виробництва, фінансів, собівартості товарної продукції, з постачання та розподілу промислової продукції, з капітальних вкладень,
з постачань виробів внутрішньогалузевій кооперації. Звіти та статистичні відомості про виробничу діяльність заводу, наявність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на заводі, з охорони праці та техніки безпеки на
підприємстві, про хід виконання фінансового плану, з праці та заробітної плати.
Статистичні звіти про: виконання показників і зниження середніх норм витрат
палива, теплової енергії та електроенергії; впровадження НОП; виробничофінансову діяльність; виконання норм виробітку; технічний рівень та якість
виробленої промислової продукції; наявність лабораторій, конструкторських і
експериментальних підрозділів; чисельність працівників апарату управління;
наявність основних засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;
витрати на проведення науково-технічних заходів та їх економічну ефективність; стан нормування праці; ремонт та технічне обслуговування технологічного та підйомно-транспортного устаткування; заміну застарілого і зношеного
устаткування; хід конверсії військового виробництва за 1989–1990 рр.; введення в дію об’єктів, основних фондів і використання капітальних вкладень;
виробництво і постачання продукції для потреб оборони і національної безпеки. Економічний аналіз діяльності заводу (1975). Документи: з будівництва
заводу; про постачання продукції на експорт; про впровадження нових техно-
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логічних процесів і матеріалів; про техніко-економічні показники використання виробничих потужностей; про хід виконання соціалістичних зобов'язань.
Розрахунки, відомості та висновки про виробничі потужності заводу, з обґрунтуваннях доцільності технічного переозброєння, реконструкції і розширення заводу. Баланс виробничих потужностей заводу. Висновки за наслідками
обстеження і оцінки рівнів освоєння і використання виробничих потужностей.
Довідки про розвиток заводу, про роботу підприємства з питань стандартизації,
підвищення технічного рівня та якості продукції. Пояснювальні записки до річних виробничо-фінансових звітів. Доповіді з питань освоєння виробництва
нових видів продукції. Виробничо-технічні паспорти підприємства. Відомості
про роботу лабораторій, конструкторських та експериментальних організацій.
Статистичні звіти заводського комітету профспілки. Кошториси державного соціального страхування.
8. Російською мовою.
1810.      1. Р-562
2. Центральне конструкторське бюро “Таврія” 3-го Головного виробничого
управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Севастополь
3. За наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 25 вересня
1967 р. у м. Севастополі було створено філію Центрального конструкторського бюро “Пролетарського заводу” (умовне найменування підприємства – п/с
А-1345) як базове підприємство ВПК з проектування палубних механізмів,
теплообмінного обладнання, фільтрів для кораблів і підводних човнів ВМФ
СРСР. Відповідно до наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР
від 22 липня 1970 р. № 0389 та директора Центрального науково-дослідного
інституту “Компас” від 1 жовтня 1970 р. № 43 філію ЦКБ “Пролетарського
заводу” було перетворено у філію ЦНДІ “Компас”. Умовне найменування підприємства не змінилося. За наказом Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 16 жовтня 1975 р. № 0567 “Про організацію Центрального конструкторського бюро суднового машинобудування в м. Севастополі” на базі
Севастопольської філії ЦНДІ “Компас” було створено як самостійну установу
Центральне конструкторське бюро “Таврія” (умовне найменування підприємства – п/с А-1345) з включенням його до складу 3-го Головного управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. З 5 січня 1978 р. 3-тє Головне
управління перейменоване у 3-тє Головне виробниче управління Міністерства
суднобудівної промисловості СРСР. З 1986 р. ЦКБ “Таврія” підпорядковувалась 12-му Головному виробничому управлінню Міністерства суднобудівної
промисловості СРСР. У кінці 1980-х років з-за відсутності держзамовлень
спеціалісти ЦКБ працювали за замовленням Інституту виноградарства і виноробства “Магарач”, проектуючи обладнання первинного виноробства. Нині
має статус ВАТ “Центральне конструкторське бюро “Таврія” і є головним КБ
суднобудівної галузі України з теплотехнічної спеціалізації та палубних механізмів.
4. 167 справ
5. 1968–1985 рр.
6. 2009 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Накази з основної діяльності ЦКБ. Річні звіти про роботу. Звіти про постраждалих унаслідок нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Показники
оцінки результатів діяльності ЦКБ за 1975–1976 рр. Звіти про виконання плану з праці. Плани підвищення кваліфікації кадрів. Плани капітальних витрат і
план капітального будівництва. Виробничо-тематичний план. Статистичні звіти про кадри. Кошториси державного соціального страхування та статистичні
звіти. Показники діяльності та розрахунок інтегрального показника діяльності за 1978 р. Зведені техніко-економічні показники діяльності. Посадові інструкції, положення та функціональні обов’язки співробітників ЦКБ. Штатні
розписи, плани з праці. Оцінка ефективності науково-виробничої діяльності
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ЦКБ. Звіти про науково-дослідні роботи з різних тем. Документація про винаходи співробітників ЦКБ “Таврія” (заявка про винахід, експертний висновок,
довідка про патентне дослідження, відомості про творчу участь співавторів у
створенні винаходу, креслення, рішення).
8. Російською мовою.
1811.      1. Р-619
2. Прокуратура міста Севастополя
3. Після звільнення м. Севастополя від нацистських загарбників, з 9 травня
1944 р., прокуратура м. Севастополя поновила свою діяльність, перебуваючи
у підпорядкуванні прокуратури Кримської АРСР. Згідно з наказом Генерального прокурора СРСР від 16 січня 1976 р. № 38л, наказом прокурора Кримської області від 23 лютого 1976 р. № 37 у м. Севастополі створено прокуратури Ленінського, Нахімовського та Балаклавського районів. Згідно з наказом
Генерального прокурора СРСР від 19 березня 1976 р. № 181л та наказом прокурора Кримської області від 5 квітня 1976 р. № 107 створено прокуратуру
Гагарінського району м. Севастополя. Відповідно до Закону України “Про
прокуратуру” (1991), прокуратуру УРСР реорганізовано в Генеральну прокуратуру України. Відповідно до закону Кримської АРСР від 26 лютого 1992 р.
прокуратура Кримської АРСР стала називатися прокуратурою Республіки
Крим. Виходячи зі ст. 77 Конституції України, Постанови Верховної Ради
України від 16 грудня 1992 р. № 2866-XII “Про створення Севастопольського
міського суду” та ст. 15 Закону України “Про прокуратуру” і на підставі наказу Генерального прокурора України від 28 січня 1993 р. № 23-к “Про перепідпорядкування прокуратури м. Севастополя”, наказу прокурора Республіки
Крим від 1 лютого 1993 р. № 56 з 15 лютого 1993 р. прокуратура м. Севастополя набула статусу обласної прокуратури з підпорядкуванням їй прокуратур
Ленінського, Нахімовського, Балаклавського та Гагарінського районів міста.
На підставі наказу Генеральної прокуратури України від 13 червня 2001 року
№ 66-III прокуратурі м. Севастополя стала підпорядковуватися Севастопольська транспортна прокуратура. Організацією вищого рівня для прокуратури
м. Севастополя є Генеральна прокуратура України.
4. 43 справи
5. 1976–1990, 1994–2001 рр.
6. 2009 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Постанови, листи, вказівки прокурора Кримської області та відомості про
роботу прокуратур Ленінського та Нахімовського районів м. Севастополя.
Основні показники роботи прокуратур Кримської області. Плани комплексних заходів прокуратури м. Севастополя та УМВС у м. Севастополі щодо
дотримання законодавства про охорону правопорядку і боротьбу зі злочинністю. Протокол координаційної наради при прокуророві м. Севастополя від
19 травня 1994 р. “Про виконання Закону України “Про організаційно-правові
заходи щодо боротьби з організованою злочинністю”. Листування з Генеральною прокуратурою України, начальниками УМВС та УСБУ у м. Севастополі
з питань прокурорсько-слідчої діяльності. Довідки для виступів на засіданнях координаційної ради і протокол оперативної наради при прокуророві м.
Севастополя. План спільних заходів прокуратури м. Севастополя, УМВС та
УСБУ у м. Севастополі щодо розкриття і перепинення протиправної діяльності бандитських формувань, що діяли на території міста станом на 1995 р.
8. Російською мовою.
1812.      1. Р-620
2. Управління Державного казначейства в місті Севастополі Головного
управління Державного казначейства України, м. Севастополь
3. Управління Державного казначейства в м. Севастополі створено на підставі
Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. № 335 “Про Державне казначейство України” зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента від
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Державний архів м. Севастополя
27 січня 1999 р. № 70/99 та від 15 лютого 1999 р. № 173/99 та “Положення
про державне казначейство”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 31 липня 1995 р. № 950. Є складовою єдиної централізованої
системи Державного казначейства України. З 11 грудня 1996 р. підпорядковувалось Головному Управлінню Державного казначейства України, з 15 грудня 1999 р. – Державному казначейству України. Управління (нині – Головне
управління) Державного казначейства в м. Севастополі складається з міського
управління і його територіальних органів – районних (Балаклавського, Гагарінського, Ленінського, Нахімовського) відділень (нині – управлінь) Державного казначейства у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у державному та місцевому бюджетах і забезпечує виконання бюджетів шляхом обліку
надходжень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів та проведення
видатків державного та місцевих бюджетів через оплату рахунків суб’єктів
господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним
розпорядникам коштів.
4. 4 справи
5. 1997–2003 р.
6. 2009 р. Не підлягає публікації у відкритому друці.
7. Звіти про стан охорони державної таємниці.
8. Російською мовою.
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Бургомістр – 1) голова органу місцевого самоврядування (бургомістрату) у містах, що
мали Магдебурзьке право; 2) посадова особа, яка призначалась нацистською окупаційною владою для управління сільськими общинами та великими містами,
які не були районними центрами, на тимчасово окупованих східних територіях.
Гебітскомісаріат, гебіт – німецька адміністративно-територіальна одиниця на тимчасово окупованій нацистськими військами території СРСР під час Другої світової
війни (тобто район, який охоплював 250–400 км² сільської місцевості та від 150
до 350 тис. осіб населення).
Генералкомісаріат – німецька велика адміністративно-територіальна одиниця на тимчасово окупованій нацистськими військами території СРСР під час Другої світової війни (включала від 9 до 26 гебітів; складова рейхскомісаріату).
Гміна – найменша адміністративно-територіальна одиниця у Польщі.
Гродський суд – те саме, що міський суд.
Дирекція – адміністративний апарат на території губернаторства Трансністрії та Одеської примарії в часи німецько-румунської окупації 1941–1944 рр.
Дистрикт – 1) адміністративно-територіальна одиниця, запроваджена нацистськими
загарбниками на тимчасово окупованій ними території сучасних Львівської,
Івано-Франківської та частини Тернопільської областей (“дистрикт Галичина”)
в серпні 1941; складова частина т. з. генерал-губернаторства окупованих польських земель; 2) назва повітів губернаторства Трансністрії в лютому-березні
1944 р. під владою румунського військового командування.
Експозитура – представництво повітового староства в найбільш важливих віддалених
населених пунктах за часів ІІ Речіпосполитої.
Квестура поліції – територіальний підрозділ державної поліції в королівській Румунії
та в Італії.
Комуна – відносно автономна й незалежна одиниця адміністративно-територіального
поділу в Італії та інших країнах, а також на території королівської Румунії та
Трансністрії за часів німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. Складалась з
одного великого чи кількох невеликих населених пунктів.
Нотар – те саме, що нотаріус.
Обіжник – те саме, що циркуляр, розпорядчий документ.
Орднунгсполіцай – поліція порядку (на тимчасово окупованих теренах України).
Постерунок – нижча ланка (відділення) державної поліції ІІ Речіпосполитої до вересня 1939 р., що складався як мінімум з 6–8 службовців, поширював сферу свого
впливу на одну велику чи кілька дрібних адміністративних одиниць (гмін) повіту, підпорядковувався повітовій команді державної поліції на чолі з повітовим
комендантом.
Претура – в Румунії і Молдові – орган місцевого адміністративного управління на чолі
з претором.
Префектура – 1) орган управління адміністративною одиницею (повітом) в губернаторстві Трансністрії в роки німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. території України між Дністром і Південним Бугом і лівобережної частини Молдови;
очолювалась повітовим префектом; 2) орган управління поліції в губернаторстві
Трансністрії.
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Примарія – 1) сільська управа, адміністративний орган комуни за часів губернаторства
Трансністрії за часів німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. на території
України між Дністром і Південним Бугом і лівобережної частини Молдови, на
чолі з примарем; 2) міська управа, адміністративний орган міста в губернаторстві Трансністрії, очолювалася міським головою – примарем, який підпорядковувався районному претору (в Одесі – генеральним примарем).
Ресорт – структурний підрозділ (відділ).
Сигуранца – таємна поліція королівської Румунії, яка стежила за настроями цивільного
населення, солдатів румунських гарнізонів, протидіяла опозиційним королю партіям та організаціям, а також партизанам, підпільникам і диверсійним групам.
Тролейвоз – вантажний тролейбус.
Централь (централя) – управа, провідний керівний орган.
Шуцманшафт – “охоронні команди”, особливі підрозділи, спершу у складі допоміжної
поліції Третього рейху на окупованих територіях в роки Другої світової війни,
каральні батальйони, що діяли під безпосереднім німецьким командуванням. Як
правило, формувались з місцевого населення та військовополонених.
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іменний покажчик

Антонеску Й. – 1523, 1641
Аубек А. – 1385
Бадорська А. – 808
Бенеш Е. – 1440
Богомолець О.О. – 1739
Боровичка – 1440
Бродський П. – 348
Бубенік І. – 1590
Бульба-Боровець Т. – 855
Вайт Є.Г. – 423
Венглинський – 1745
Гаєнко Ф.Л. – 6
Гаскойн К. – 582
Гетьман В. – 1747
Гретер Я. – 1741
Грушевський М.С. – 400
Даль В. – 580
Данилюк Д.К. – 309
Дерібас Й. – 662
Дмовський Р. – 855
Долінський Л. – 1645
Дунік І. – 1353

Кисельов В.М. – 1798
Коллб-Селецький К. – 1745
Коротченко Д.С. – 1747
Корчмар Я. – 1440
Криванек Й. – 1741
Кузнецов М.І. – 855, 868
Кунц А. – 595
Кутазіей О. – 1357
Ледерер – 1440
Маркс К. – 1744
Масарик Т.Г. – 1440
Матушевський І. – 855
Махно Н. – 6
Медведєв Д. – 855
Микола І (Романов) – 724
Микола ІІ (Романов) – 1362
Микулич А. – 1356
Мікоян А.І. – 1748
Млошевський Ф.І. – 1745
Моравек Я. – 1440
Мордвінов М. – 582
Нафтализон – 1709
Няматюк В. – 1609

Ельворті Р. – 479
Ельворті Т. – 479

Олександр І (Романов) – 694
Ольшанський С.Р. 1745

Єфименко Г.Г. – 581

Парфеній, єпископ – 1652
Печерський М. – 1482
Пирогов М.І. – 92
Попеску Д. – 1466
Попович В. – 1514
Пумнул А. – 1356

Жекуліна А.В. – 1762
Іваненко – 348
Івановський В.Г. – 363
Ісманський – 1697
Калмуцький Г. – 1646
Кароль ІІ (Гогенцоллерн-Зигмаринген
К.) – 1381
Катерина ІІ (Анхальт-Цербстська С. А.
Ф.) – 582
Киселевський А. – 827
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Рафілович – 1697
Рикун – 847
Руденко М.Д. – 130, 1143
Руденко Р.А. – 229
Руснак З. – 1385
Руснак М. – 1385

Іменний покажчик
Сабельський Я. – 830
Сахаров І.Л. – 307
Семенюк В. – 1306
Сокіл В.І. – 130, 1067, 1133, 1143
Сподін Н.К. – 226
Струтинський М.В. – 855
Таїров В.Є. – 699
Татар Г. – 1544
Тостюк К. – 763

Трихтер – 1709
Угринчик В. – 1479
Чеховський О. – 6
Шевченко Т.Г. – 1479, 1762
Шмилер І. – 1452
Шолом-Алейхем (Рабинович С.Н.) – 1637
Штеменко С.М. – 128
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Аварії, катастрофи, нещасні випадки та запобігання нещасним випадкам – 98, 113, 125,
165, 184, 195, 201, 211, 230, 235, 237, 339, 438, 439, 627, 628, 631, 640, 649, 669,
691, 728, 734, 735, 739, 867, 913, 1139, 1177, 1199, 1359, 1729, 1767, 1788, 1804,
1807, 1810
Аварійно-рятувальні станції, служби, загони – 20, 171, 221, 636
Авіазагони – 108, 728, 729, 867, 1263, 1721
Авіалінії міжнародні – 1440
Авіація (див. також Товариства – ТСОАВІАХІМ, ДТСАВ, ДТСААФ)
   військова – 576
   цивільна – 108, 576, 577, 728, 729, 867, 1263, 1721, 1738
Автоматизація виробництва і технологічних процесів – 160, 208, 283, 441, 570, 594, 596,
723, 1225, 1740, 1755, 1809
Автореферати дисертацій – 169, 182, 1673, 1762
Агентства туристичні та ін. – 163, 230, 1267
Агентура (секретні співробітники, філери, охранка, таємні інформатори та ін.) – 1, 413,
489, 748, 786, 1550
Агітаційно-пропагандистська робота – 116, 130, 134, 139, 148, 163, 239, 300, 301, 318,
702, 724, 764, 848, 1133, 1146, 1169, 1267, 1276, 1329, 1331, 1344, 1354, 1355,
1371, 1402, 1405, 1442, 1447, 1483, 1499, 1507, 1512, 1556, 1587, 1605, 1733, 1775,
1805, 1806
Агрометеорологія – 973
Агрономія і агрообслуговування населення і господарств – 961
Адвентизм, адвентисти – 423, 1499
Адвокатура, адвокатські контори – 727, 1205, 1629, 1722, 1779
Адміністративний апарат, адміністративні органи державні – 22, 165, 183–190, 192,
195, 196, 202, 220, 236, 250, 344–346, 593, 744, 807, 942, 1136, 1270, 1274–1276,
1278–1282, 1284, 1285, 1287, 1288, 1327, 1330, 1331, 1332, 1341, 1353, 1373, 1374,
1381, 1402, 1503, 1504, 1518, 1545, 1566, 1612, 1617, 1641, 1652
Адміністративно-господарча діяльність, реформи, управління – 202, 351, 480
Адміністративно-територіальні реформи, поділ, розмежування територій – 47, 142, 166,
178, 179, 181, 203, 236, 274, 291, 331, 336, 343, 364, 408, 465, 481, 588, 591, 604,
605, 608, 612, 615, 618, 623, 629, 646, 704, 807, 844, 931, 932, 934–937, 939, 944,
946, 949, 951–953, 970, 981, 1011, 1024, 1029, 1030, 1033, 1045, 1052, 1057, 1058,
1106, 1110, 1512, 1642, 1671, 1680, 1682, 1684, 1689, 1693, 1695, 1783
Адміністрація , адміністративні органи
   державні обласні – 80, 91, 93, 100, 105, 112, 113, 116, 118–120, 123, 139, 142, 176,
203, 236–238, 242, 247, 286, 338, 393, 478, 490, 491, 505, 517, 532, 535, 537, 541,
549, 556, 588, 611, 631, 661, 669, 684, 685, 689, 697, 698, 730, 739, 844, 847, 869–
873, 875–881, 883, 884, 902, 926, 945, 1091, 1044, 1096, 1097, 1101, 1136, 1137,
1140, 1175, 1205, 1207
   державні районні – 113, 171, 173, 175, 178, 179, 181, 185, 189, 190, 235, 258, 261,
270, 349, 470–476, 480–487, 492, 493, 495, 496, 524, 557, 559, 842, 869–873, 875–
881, 902, 1070, 1072–1077, 1079, 1130, 1733, 1775
   окупаційні військові і цивільні – 83, 345, 346, 349, 351, 364, 368, 374, 382, 1380
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Аеровокзали, аеродроми, аеропорти, авіамайданчики – 108, 112, 118, 150, 176, 235, 237,
389, 611, 644, 728, 867, 1059, 1263, 1721
Аероклуби – 439, 552
Аерофотозйомки, аерофотоматеріали – 111, 1251
Академії (вищі навчальні заклади) – 160, 182, 576, 692, 705, 858, 1189, 1539, 1739
Академії (наукові установи) – 1, 227, 699, 1136
Акредитації ВНЗ – 69, 92
Активи
   інші – 1805
   комсомольські – 561
   партійні – 561, 659
   профспілкові – 1804
   церковні – 267
Акціонерні товариства – див. Товариства акціонерні
Алкоголізм і боротьба з ним (див. також Пияцтво і боротьба з ним) – 113, 118, 119, 130,
132, 139, 149, 153, 156, 220, 239, 641, 645, 915, 1132, 1134, 1136, 1141, 1147, 1150,
1152, 1166
Амністії – 188, 200, 335, 654, 851, 1710
Апарати
   адміністративно-управлінський – 55, 343, 589, 593, 1141, 1545, 1566, 1617, 1809
   державний (міністерський) – 201, 1718
   інший – 415, 1680, 1704
   уповноважених державних і радянських органів – 241, 501, 906, 1244, 1622, 1647,
1648, 1774
Арешти – 200, 312, 364, 377, 467, 1129, 1332, 1339, 1344, 1355, 1371, 1441, 1497, 1531,
1587, 1605
Апеляції судові – 411, 1092, 1333
Армії (Війська)
   австрійська – 1356
   Добровольча – 3
Донецька трудова – 200
   німецька (нацистська, вермахт) – 8, 45, 47, 60, 65, 70, 114–116, 176, 234, 235, 293,
329, 394, 590, 1085, 1389, 1458, 1512, 1518, 1550, 1558, 1613–1625, 1627, 1631–
1633, 1635, 1636, 1639, 1641, 1642, 1649, 1654, 1655, 1662–1664, 1667, 1668, 1670,
1678, 1680–1684, 1689, 1690, 1691, 1693–1697, 1710–1712, 1714, 1717, 1718
польська – 772, 837, 840
радянська – 134, 143, 153, 202, 204, 210, 212, 213, 215, 231, 237, 543, 627, 846, 1130,
1148, 1153, 1177, 1525, 1550
російська (царська) – 331, 407, 467, 1362, 1568
   румунська – 70, 1279, 1280, 1332, 1337, 1344, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359, 1371,
1384, 1387, 1389, 1396, 1400, 1402, 1404, 1429, 1441, 1442, 1447, 1461, 1487, 1488,
1491, 1493, 1494, 1496, 1499, 1504, 1522, 1525, 1540, 1543, 1557, 1558, 1572, 1613–
1625, 1627, 1631–1633, 1635, 1636, 1639, 1641, 1642, 1646, 1649, 1654–1658, 1660,
1662–1664, 1667, 1668, 1670, 1678, 1680–1684, 1688–1691, 1693–1697, 1710–1712,
1714, 1717, 1718, 1783
українська – 422, 1495, 1525
царська – див. російська
Червона – 1, 111, 131, 132, 134, 140, 143, 149, 152, 164, 168, 192, 196, 199, 215, 247,
257, 262, 288, 293, 295, 301, 304, 310, 322, 324, 325, 329, 336, 337, 364, 369, 374,
392, 418, 601, 707, 744, 936, 944, 950, 980, 1004, 1172, 1360
Артілі
   кооперативні – 594, 1705
промислово-виробничі, промислової кооперації – 419, 912, 1251, 1678, 1705, 1706,
1708, 1719
   сільськогосподарські – 154
Археографія – 236
Архіви, архівне будівництво, архівні документи – 3, 7, 21, 46, 64, 123, 167, 173, 176, 203,
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225, 236, 251, 275, 290, 291, 337, 338, 416, 418, 423, 443, 478, 514, 542, 584, 589,
593, 600, 601, 615, 670, 730, 847, 848, 924, 945, 957, 1091, 1155, 1156, 1193, 1194,
1207, 1219, 1458, 1527, 1712, 1714, 1734, 1787, 1788
Архівознавство – 236, 1712
Архітектори, архітектура – 233, 705, 850, 864, 1356, 1740, 1765, 1778, 1785, 1795, 1800
Асоціації
   виробничо-промислові, торговельні – 43, 54, 96, 100, 157, 548, 927, 1791, 1800,
1808
   інші – 1447
   освітні, наукові – 130
Аспіранти, аспірантури – 130, 198, 227, 1673, 1753
Атеїзм, атеїстичне виховання – 116, 130, 139, 606, 627, 669, 724, 1133, 1143, 1733, 1775
Бандитизм і боротьба з ним – 143, 149, 331, 407, 467, 468, 489, 865, 935, 1177, 1330,
1811
Банки, їх контори і управління в цілому – 122, 203, 228, 1093, 1747
   Будбанк СРСР – 720, 1213
   Держбанк СРСР – 122, 133, 225, 237, 256, 450, 507, 610, 732, 1066, 1093, 1165, 1201,
1708, 1723
   Держбанк УРСР – 225, 228, 237, 256, 1723
   зарубіжні – 334, 747
   комунальні – 228, 719
   Національний банк Закарпатської України – 256
   Національний банк України – 225, 507, 579, 610, 1093, 1165, 1201
   Ощадбанк СРСР – 133, 539
   Ощадбанк України – 133, 539
   Промбанк СРСР – 228, 451, 720
   Промбудбанк СРСР – 228
   сільськогосподарські – 228
   Торгбанк СРСР – 1708
   Укрбудбанк – 720
   Укрпромінвестбанк – 228, 1213
Баптизм, баптисти – 1499, 1594, 1597, 1598, 1774
Басейни
   Азово-Чорноморський, Чорноморський – 679, 688, 725, 1801, 1805
   буровугільний – 540
   рибопромисловий – 1801, 1805
   річкові – 107, 665
Батальйони
   жандармерії (румунської) – 1332, 1355, 1371, 1431, 1450
   робітничі – 10
Безпека
   виробнича (праці) – 20, 116, 118, 136, 147, 149, 153, 156, 201, 209, 211, 237, 273,
437, 479, 540, 574, 606, 609, 615, 616, 626, 631, 641, 650, 656, 657, 884, 1149, 1150,
1705, 1745, 1770, 1778, 1788, 1804, 1809
   громадська – 467, 468, 489, 753, 754, 764, 808, 809, 1172
   державна (національна) – 122, 137, 243, 288, 290, 462, 590, 645, 736, 855, 1086, 1165,
1219, 1624, 1809
   на транспорті (авіаційному, автомобільному, залізничному) – 156, 576, 577, 629,
988, 1273
   пожежна – 1130
Безпритульність і бездоглядність дитячі і боротьба з ними – 590, 669, 894, 930, 1031,
1132, 1134, 1143
Безробіття і боротьба з ним – 44, 268, 359
Бібліотеки – 5, 131, 139, 176, 195, 264, 407, 637, 724, 1637, 1731, 1762
Біженці та надання їм допомоги – 397, 1276, 1280, 1352, 1386, 1400, 1401, 1498, 1502,
1509, 1521–1523, 1525, 1526, 1586
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Біржі праці – 44, 359, 360, 395, 847
Благоустрій
   населених пунктів та їх інфраструктури – 79, 188, 191, 196, 210, 221, 223, 254, 631,
842, 1284, 1360, 1374, 1486, 1487, 1656, 1758, 1765, 1783
   кладовищ і могил воїнів, партизанів – 112, 129, 143, 152, 153, 178, 192, 202–204,
215, 221, 224, 231, 293–295, 312, 340, 555, 844, 846, 932, 936, 1130, 1139, 1147
Бригади
   виробничі – 17
   поліційні (сигуранци) – 1514, 1517
Бронювання
   військовозобов’язаних – 128, 132, 165, 172, 191, 193, 195, 217, 237, 243, 274, 276,
279, 280, 282, 437, 628, 974, 1132, 1133, 1136, 1138, 1141, 1150, 1152, 1159, 1160,
1162, 1164, 1166, 1167, 1662, 1674, 1676, 1689, 1707, 1708, 1725
   житлової площі – 203, 1729
   робочої сили – 188, 310, 319, 611, 694, 1130, 1156, 1659, 1729
Будинки
   громадського призначення – 264, 1765, 1783
   дитячі – 196, 236, 265, 360, 669, 1667, 1731, 1785
   житлові – 172, 235, 237, 656, 951, 1284, 1286, 1390, 1502, 1765, 1783
   культури – 139, 1400, 1700
   молитовні, парафіяльні – 267, 288, 935, 1373
   народної творчості – 131, 264
   піонерів – 265
   престарілих – 1620
Будівництво
   господарське – 119, 165, 177–180, 185, 186, 196, 202–204, 213, 215, 220, 224, 228,
235, 237, 248–250, 255, 257, 260, 262, 924, 930–932, 934, 936, 937, 939, 944, 946,
948, 949, 951–953, 970, 981, 1011, 1024, 1028–1030, 1033, 1045, 1052, 1057, 1058,
1062, 1136, 1178, 1613, 1631, 1632, 1649, 1654, 1660, 1664, 1688, 1690, 1691, 1693,
1694, 1696, 1710
   житлове і комунальне – 165, 172, 221, 223, 228, 571, 611, 626, 656, 703, 719, 741, 850,
858, 951, 1161, 1164, 1168, 1254, 1264, 1615, 1625, 1656, 1756, 1762, 1764, 1786,
1788, 1795
   загальне – 1, 95, 166, 187, 201, 208, 210, 211, 222, 585, 622, 659, 672, 683, 696, 708,
709, 720, 841, 850, 864, 1060, 1149, 1195, 1209, 1213, 1263, 1270, 1284, 1373, 1613,
1721, 1782, 1786, 1788, 1790, 1797, 1807
   енергетичне – 11, 15, 698
   капітальне – 199, 222, 228, 283, 289, 583, 592, 607, 620, 636, 650, 652, 653, 657, 659,
717, 737, 741, 1068, 1150, 1152, 1159, 1167, 1222, 1232, 1234, 1622, 1708, 1742,
1745, 1764, 1768, 1778, 1788, 1800, 1806, 1808, 1810
   промислове – 17, 18, 48, 151, 161, 199, 201, 203, 206, 207, 222, 228, 234, 246, 273,
281, 284, 339, 414, 582, 583, 592, 602, 636, 649, 656, 670, 703, 722, 850, 853, 1080,
1085, 1168, 1190, 1204, 1246, 1253–1256, 1742, 1745, 1748, 1754, 1756, 1788, 1806,
1807, 1809
   соціально культурних об’єктів – 224, 265, 267, 656, 741, 853, 1254, 1784, 1788
   спеціальне – 161, 164, 165, 453, 498, 603, 605, 611, 617, 626, 628, 629, 636, 642, 656,
659, 703, 735, 741, 853, 854, 858, 968, 976, 1004, 1025, 1095, 1141, 1167, 1168,
1173, 1213, 1245, 1249, 1368, 1613, 1614, 1618, 1656, 1677, 1708, 1737, 1767, 1783,
1788, 1795, 1797, 1798
   транспортне і шляхове – 9, 19, 108, 112, 186, 219, 235, 237, 249, 286, 490, 630, 644,
662, 665, 703, 746, 842, 867, 885, 916, 930, 1059, 1212, 1360, 1366, 1486, 1630,
1644, 1687, 1758, 1769, 1773, 1783, 1797
   цивільне – 228, 611, 703
Бургомістри, бургомістрати (див. також Голови міські) – 351, 374, 379, 382, 1284
Бухгалтери, бухгалтерії – 227, 271, 273
Бюджети, бюджетна політика – 22, 51, 120, 122, 154, 196, 197, 202–204, 210, 212, 213,
215, 224, 225, 235, 237, 238, 247–249, 256, 260, 262, 265, 269, 271, 343, 507, 517,
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569, 578, 579, 610, 614, 684, 732, 842, 844, 902, 924, 928, 984, 1066, 1093, 1094,
1140, 1165, 1170, 1217, 1270, 1284, 1288, 1327, 1332, 1356, 1499, 1504, 1617, 1653,
1655, 1671, 1689, 1695, 1723, 1726, 1730, 1732, 1812

Бюро
   архівне – 1787
   добровільних товариств – 439, 1711
   інші – 371, 1270, 1273, 1274, 1281, 1282, 1287, 1334, 1503, 1516, 1555, 1558, 1783
   кооперативні – 6
   нагородне – 131
   партійних і радянських органів – 26–28, 40, 111, 112, 115, 120, 124, 126, 127, 129,
130, 132, 134–136, 140, 141, 145, 146, 149, 152–154, 156–158, 164, 196, 203, 204,
213, 220, 234, 265, 466, 469, 470, 490, 491, 494, 495, 499, 508, 526, 527, 532, 547,
549, 559, 587, 627, 629, 635, 659, 685, 731, 735, 741, 842, 844, 846, 849, 851, 853,
861, 863, 864, 1070, 1088, 1110, 1127, 1136, 1144, 1159, 1162, 1167, 1168, 1177,
1182, 1186, 1188, 1218, 1228, 1235, 1239, 1241, 1665, 1677, 1691, 1715, 1719, 1729,
1733, 1753, 1775, 1809
   проектно-конструкторські – 12, 227, 570, 596, 620, 675, 740, 866, 1251, 1687, 1770,
1778, 1781, 1800–1802, 1808–1810
   розвідувальне – 847
   стандартизації і метрології – 704
   статистичні – 241, 1282, 1287, 1503
   туристичні – 1279
Валюта, валютні операції – 204, 745, 746, 1093, 1152, 1330, 1390, 1494, 1805
Векселі – 1336
Вербування – 753, 768
Ветеринарія і ветеринарне обслуговування – 118, 349, 388, 468, 1004, 1025, 1141, 1279,
1284, 1402, 1549, 1663, 1718
Вибори
   до Верховної Ради СРСР – 139. 192
   до Верховної Ради УРСР, України – 651, 870–873, 875, 876, 879, 880
   до Всеросійських Установчих зборів – 1531
   до місцевих Рад, комун та інших органів влади різного рівня – 112, 127, 173, 192,
204, 213, 224, 235, 248–250, 254, 257, 260, 288, 588, 842–844, 860, 862, 870–873,
875, 876, 879, 880, 948, 1062, 1270, 1275, 1279, 1284, 1285, 1330, 1331, 1334, 1415,
1448, 1503, 1613, 1710, 1729
   до народних судів – 192
   до обласних Рад – 237, 611, 844, 1088
   церковні – 341
Виборчі права та їх позбавлення щодо окремих категорій громадян – 60, 111, 112, 129,
141, 152, 173, 180, 186–188, 192, 599, 843, 938, 1071, 1631
Видавництва – 148, 235, 497, 637, 711, 715, 1175, 1198, 1669
Видання – 8, 130, 148, 637, 686, 855, 1089, 1133, 1136, 1143, 1531, 1782, 1784, 1785, 1789,
1792, 1794, 1796, 1798, 1803
Вилучення (див. також Конфіскації, Реквізиції)
   будівель – 127
   документів і справ – 1246, 1527
   друкованих видань – 130, 131, 176, 195, 1089, 1133, 1143, 1527
   зброї у населення – 1567
   майна – 377, 1352
   нетрудових доходів – 1152
   техніки – 210
Винахідництво і раціоналізація – 107, 116, 132, 142, 151, 159, 219, 222, 223, 256, 266,
268, 283, 285, 350, 531, 615–617, 623, 627, 648, 693, 711, 884, 1166, 1214, 1715,
1740, 1766, 1769, 1770, 1801, 1810
Виноградарство і виноробство – 271, 699, 1203, 1799, 1810
Виселення – 112, 129, 149, 482, 757, 815, 846, 1520, 1522, 1524–1526, 1528–1530, 1532–
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1535, 1550, 1560–1564, 1571, 1574, 1577, 1580–1585, 1612, 1641, 1643, 1652, 1653,
1696
Виставки
   інші – 139, 1370
   краєзнавчі – 196
   міжнародні – 438, 1744
Вистави театральні і аматорські – 1270, 1556
Війни
   в Афганістані – 156
   Велика Вітчизняна (Друга світова) – 1, 8, 42, 131, 150, 153, 156, 162, 178, 187, 188,
202, 204, 209, 214, 229, 231, 254, 325, 354, 418, 424, 471, 478, 555, 580, 583, 644,
647, 663, 690, 693, 694, 844, 846–848, 855, 858, 1061, 1065, 1109, 1130, 1191, 1277–
1279, 1283, 1285, 1288, 1327, 1330, 1333–1336, 1346, 1359, 1374, 1381, 1384, 1400,
1401, 1441, 1497, 1523, 1540, 1548, 1557, 1558, 1565, 1569, 1620, 1652, 1654, 1662,
1671, 1678, 1699, 1705, 1709, 1723, 1743, 1744, 1787, 1788
   громадянська – 422, 948, 1062
   Кримська 1853–1856 рр. – 582
   Перша світова – 1356, 1362, 1543
Війська – див. Армії
Військова справа, військова підготовка – 124, 132, 134, 136, 143, 164, 178, 179, 183, 184,
195, 205, 215, 220, 230, 231, 235, 238, 274, 276, 279, 280, 282, 293, 295, 298, 439,
454–456, 458, 465, 543, 552, 555, 603–606, 608, 609, 612, 615, 617, 618, 622, 624,
627–629, 633, 635, 640, 642–644, 648, 650, 654, 659, 692, 694, 702, 858, 895, 896,
926, 928, 943, 1065, 1099, 1130–1132, 1134–1136, 1144, 1146, 1149, 1151, 1154,
1159, 1160, 1162–1164, 1167, 1169, 1173, 1248, 1618, 1642, 1711, 1777
Військова таємниця – див. Таємниця державна і військова
Військові гарнізони – 184, 231, 300, 1176, 1742, 1788
Військові замовлення – 597, 675, 1039, 1676, 1705, 1709, 1726, 1746
Військові комісаріати (військкомати) – 61, 111, 120, 135, 143, 152, 154, 195, 231, 235,
292–329, 402, 427–435, 458, 465, 543, 555, 615, 624, 646, 694, 865, 902, 936, 984,
1109, 1142, 1617, 1642, 1656, 1680–1686, 1689, 1794
Військові частини – 8, 68, 111, 112, 127, 135, 150, 173, 176, 179, 186, 192, 293, 301, 468,
587, 611, 844, 852, 934, 936, 1039, 1040, 1170, 1177, 1331, 1332, 1548, 1613, 1614,
1625, 1672, 1718, 1726, 1797, 1798, 1802
Військово-економічний стан району, регіону – 61, 111, 143, 164, 171, 188, 292–294, 296–
310, 312, 314, 318, 320–322, 324, 326, 327, 467, 475, 555, 588, 865, 1680, 1683,
1684, 1686
Військовозобов’язані (див. також Бронювання військовозобов’язаних) – 121, 128, 132,
152, 165, 171–173, 184, 188, 191, 193, 195, 217, 235, 237, 243, 274, 276, 279, 280,
282, 293, 295, 297, 298, 304, 305, 309, 311, 318, 319, 324, 326, 327, 437, 465, 555,
606, 624, 628, 659, 865, 959, 974, 1033, 1132, 1133, 1136, 1138, 1141–1143, 1147,
1150–1152, 1154, 1159, 1162, 1164, 1166, 1167, 1350, 1384, 1458, 1637, 1642, 1662,
1665, 1672, 1674, 1676, 1680–1684, 1689, 1692, 1707–1709, 1725, 1809
Військовополонені – 1, 8, 10, 344, 364, 365, 374, 379, 391, 839, 1280, 1352, 1402, 1441,
1442, 1525, 1526, 1567, 1569, 1574, 1788
Військовослужбовці – 129, 152, 153, 156, 187, 202, 224, 231, 288, 294, 295, 304, 307, 309,
312, 315, 318, 325, 340, 418, 465, 555, 934, 1109, 1131, 1138, 1139, 1352, 1513,
1540, 1662, 1682
Водоканали, водогони, водопостачання – 16–18, 107, 162, 165, 184, 221, 583, 608, 626,
631, 690, 843, 844, 853, 858, 874, 1097, 1131, 1141, 1161, 1243, 1369, 1636, 1782,
1783, 1785, 1795
Воїни-інтернаціоналісти – 139, 152, 153, 156, 184, 195, 739, 1131, 1138, 1139
Вугілля і його видобуток – 12, 14, 15, 20, 125, 157, 196, 198, 199, 201, 209, 219, 226, 228,
232, 289, 540, 574, 884, 1247, 1367, 1697
Вчені – див. Науковці
Вчителі – 130, 214, 271, 448, 586, 694, 847, 985, 1133, 1358, 1515, 1610, 1611, 1667, 1753
В’язні, ув’язнення – 413, 747, 1061, 1346, 1402, 1429, 1557, 1653
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В’язниці (див. також Тюрми) – 1618, 1710
Газети – 235, 240, 241, 400, 637, 847, 855, 1061, 1175, 1198, 1441, 1558
Геодезія, геодезичні роботи – 11, 12, 18, 850, 1161, 1783
Геологія, геологічні роботи – 11, 12, 15, 18, 211, 228, 598, 728, 852, 853, 858, 1259, 1724,
1783, 1795
Гестапо – 176
Гідротехніка, гідротехнічні споруди – 11, 18, 705, 858, 864, 1196, 1368, 1644, 1758, 1788,
1797
Гімназії – 669, 847, 1356, 1358, 1373, 1442, 1610
Голови
   державних і громадських установ, рад, комітетів, спілок та ін. – 198, 210, 245, 254,
262, 271, 711, 733, 1215, 1279, 1334, 1374, 1548
   комітетів оборонних товариств (ДТСААФ та ін.) – 134, 439, 455, 457, 458, 895, 896,
898, 1099, 1169, 1247, 1797
   міські (див. також Бургомістри) – 360, 368, 860, 1730, 1734
   обласних держадміністрацій – 105, 118, 176, 236, 242, 338, 535, 537, 902, 1091, 1094,
1096, 1136, 1137, 1140, 1175
   правлінь банків – 133, 610
   районних виконавчих комітетів Рад – 1106, 1242
   районних держадміністрацій – 869–873, 875–881
   судів різного рівня – 114, 138, 200, 1334
   управ різного рівня – 843, 1373
Голод і допомога голодуючим – 1792
Госпіталі, евакогоспіталі, шпиталі – 10, 172, 187, 242, 691, 1280
Громадське харчування – див. Харчування громадське
Громадянство (підданство), його набуття і позбавлення – 1, 111, 126, 129, 169, 179, 186,
187, 196, 203, 227, 237, 268, 288, 304, 482, 489, 689, 691, 746, 844, 944, 954, 970,
1028, 1071, 1255, 1270, 1274, 1275, 1279, 1281, 1283–1285, 1298, 1308, 1313, 1314,
1319, 1327, 1330, 1333, 1337, 1338, 1340–1343, 1348, 1359, 1384, 1389, 1390, 1393,
1396, 1399–1401, 1439–1441, 1458, 1487, 1490–1492, 1499, 1500, 1504, 1506, 1512,
1522, 1526, 1527, 1530, 1535, 1539, 1552, 1574, 1578, 1580, 1582, 1588, 1631, 1651,
1652, 1660, 1693, 1696, 1710, 1729
Гроші, грошовий обіг – 122, 133, 136, 145, 156, 225, 228, 240, 293, 382, 397, 507, 579, 684,
732, 745–747, 773, 774, 791, 793, 796, 798, 803, 806, 873, 1066, 1093, 1165, 1201,
1369, 1370, 1400, 1429, 1499, 1503, 1504, 1509, 1589, 1661, 1662, 1671, 1794
Губернатор провінції Буковина (часів королівської Румунії) – 1327, 1362, 1641, 1643, 1
652
Дезертирство і боротьба з ним – 111, 143, 196, 200, 293, 297–299, 305, 308, 311, 314, 318,
319, 324, 325, 407, 1281, 1331, 1332, 1339, 1344, 1355, 1362, 1371, 1405, 1411,
1438, 1442, 1447, 1567–1569
Декрети державні, урядові, королівські – 200, 231, 236, 252, 263, 411, 704, 938, 1284,
1333, 1334, 1338, 1353, 1359, 1363, 1367, 1373, 1440, 1441, 1538, 1544, 1590, 16
41
Демобілізації, демобілізовані – 407, 1359, 1525, 1637
Департаменти урядові та інші – 694, 740, 843, 1259, 1270, 1284, 1792
Державна таємниця – див. Таємниця державна і військова
Диверсії, диверсійні загони – 162, 299, 418, 1442
Дивізії і дивізіони – 809, 839, 1281, 1331, 1523, 1540, 1543, 1641
Дисертаційні роботи – 92, 169, 182, 216, 226, 1749 (див. також Автореферати дисертацій)
Диспансери, диспансеризація – 398, 1163
Дисципліна
   виробнича і трудова – 114, 153, 273
   військова – 306, 317
   державна – 101, 157–159, 922, 1063, 1145, 1160
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договірна – 273
партійна – 1063
службова – 561, 1355, 1371, 1441
фінансова – 197, 203, 212, 247, 269, 273, 343, 604, 606, 608, 609, 612, 615–618, 623,
627–629, 635, 640, 643, 646, 648, 1689, 1695
   штатна – 604–606, 608, 609, 612, 615–618, 623, 627–629, 635, 640
Дитячі установи
   будинки – 196, 237, 265, 360, 669, 1667, 1731, 1785
   виховні колонії і комуни – 174, 462
   комбінати – 230
   приймальники-розподільники – 238, 505
   садки – 248, 370, 447, 669, 1143, 1357, 1731, 1783
   ясла – 360, 669
Діловодство
   загальне і поточне – 64, 123, 225, 236, 267, 269, 670, 1156, 1734
   мобілізаційне – 3
   таємне (секретне) – 64, 165, 167, 176, 182, 191, 193, 231, 236, 239, 240, 243, 244, 251,
420, 436, 437, 443, 446, 452, 461, 646, 665, 669, 670, 673, 676, 708, 875, 881, 965,
1025, 1039, 1040, 1053, 1055, 1131, 1143, 1147, 1151, 1153, 1155, 1163, 1166, 1171,
1207, 1250, 1252, 1616, 1624, 1723, 1730, 1734, 1738, 1753, 1792
Добровольці – 176, 407, 1389, 1397, 1458, 1495, 1521, 1550
Довідки військово-економічні – 61, 111, 143, 171, 188, 292, 293, 297–310, 312, 314–316,
318–322, 324, 326, 327, 465, 475, 588, 865, 1680, 1683, 1684, 1686
Дозволи на проживання – 112, 1273, 1299, 1353, 1498, 1503, 1553
Документація
   виробнича, службово-технічна, науково-технічна – 128, 151, 199, 201, 214, 233, 293,
329, 580, 583, 653, 655, 683, 741, 850, 864, 963, 1080, 1251, 1631, 1677, 1692, 1800,
1801, 1810
   планово-звітна – 199, 236
   проектна – 602, 1785
Документи
   архівні – 3, 7, 21, 64, 123, 167, 176, 202, 204, 225, 236, 254, 275, 290, 418, 423, 443,
478, 584, 589, 593, 600, 670, 730, 846, 848, 924, 954, 1156, 1193, 1194, 1527, 1712,
1714, 1734, 1786–1788
   бухгалтерські, фінансові – 358, 367, 369, 371, 372, 382, 468, 513, 552, 1671
   виробничі, службові – 15, 42, 51, 54, 65, 108, 109, 112, 114, 116, 121, 137, 169, 182,
184, 194, 198, 205, 209, 223, 225–227, 229, 233, 242, 243, 245, 249, 267, 269, 283,
285, 286, 290, 293, 296, 311, 319, 342, 371, 413, 464, 467, 468, 489, 516, 519, 551,
552, 582, 589, 602, 619, 650, 653, 663, 671, 672, 681, 682, 703, 712–714, 716, 718,
721, 722, 728, 850, 854, 865, 867, 962, 965, 1002, 1022, 1052, 1099, 1158, 1218,
1231, 1235, 1238, 1245, 1246, 1249–1253, 1255, 1263, 1341, 1347, 1348, 1370, 1392,
1429, 1504, 1508, 1540, 1610, 1611, 1635, 1648, 1668, 1674, 1707, 1708, 1716, 1717,
1720, 1721, 1726, 1740, 1745, 1749, 1767, 1770, 1776, 1785, 1788, 1794, 1799, 1806,
1807, 1809
   з особового складу – 55, 169, 200, 406, 408, 418, 439, 468, 489, 513, 555, 993, 1040,
1274, 1280, 1390, 1402, 1404, 1414, 1417, 1447, 1504, 1514, 1558, 1615, 1684, 1686,
1699, 1792, 1794
   інші – 330, 450, 458, 579, 637, 662, 680, 746, 1353, 1409, 1414, 1418, 1441, 1526,
1527, 1548, 1553, 1590, 1645, 1785, 1807
   історичні – 8, 10
   місцевих органів державної влади – 6, 22, 45, 60, 68, 78, 79, 91, 111, 129, 135, 141,
144, 151, 154, 170, 173, 179, 180, 185, 187, 204, 223, 248, 252–255, 257–265, 270,
273, 333, 336, 343, 493, 587, 588, 666, 667, 698, 851, 861, 924, 951, 952, 981, 1024,
1088, 1137, 1152, 1180, 1182, 1185, 1196, 1198, 1211, 1212, 1216, 1239, 1279–1281,
1294, 1320, 1564, 1581–1583, 1585, 1613, 1614, 1616, 1654, 1655, 1664, 1688, 1710,
1783, 1795. 1798
   секретні, таємні – 21, 64, 123, 167, 169, 176, 182, 185, 220, 235, 236, 238, 239, 241,

655

Реєстр розсекречених архівних фондів України
242, 244, 251, 339, 408, 416, 443–445, 460, 583, 638,647, 654, 673, 686, 730, 875,
905, 931, 945, 1001, 1053, 1133, 1140, 1153, 1155, 1156, 1171, 1173–1176, 1194,
1207, 1226, 1625, 1630, 1734
   урядові – 1, 2, 5
   фотографічні – 386, 413, 864, 1353, 1712
Документознавство – 236
Донорство, донори – 98, 113, 224, 362, 735, 1130, 1135, 1138, 1142, 1144–1148, 1150
Допомога
   бідним – 1400
   біженцям – 1386, 1498, 1509, 1522, 1526
   воїнам-інтернаціоналістам – 184
   голодуючому населенню України – 1, 5, 1792
   жертвам погромів та переслідувань – 397, 847
   західним областям УРСР – 1
   інша – 98, 232, 614, 1092, 1136, 1140, 1262, 1273, 1396, 1400, 1494, 1499, 1616, 1618,
1667, 1671, 1717, 1718, 1800
   матеріальна населенню – 80, 269, 351, 356, 360, 376, 380, 1359, 1362, 1369, 1370,
1373, 1384, 1400, 1441, 1504, 1526, 1531, 1539, 1610, 1611, 1620, 1661, 1662,
1671
   медична, медико-санітарна – 113, 226, 242, 547,691, 1199
   постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 204, 1138, 1199
   продуктова населенню – 399, 1362
   репатріантам – 1359
   санаторно-курортна населенню – 113, 556, 1199
   сім’ям радянських військовослужбовців – 184, 254, 312
   технічна – 201, 976, 1677
   Червоній/Радянській армії і флоту – 1, 98, 254
Допризовники, допризовна підготовка молоді – 202, 276, 279, 293, 295, 298, 603, 896,
1130, 1135, 1143, 1144, 1162, 1163, 1248, 1441, 1142, 1501, 1681
Дружини
   народні – 249
   пожежні – 407
   санітарні – 224, 547, 1147, 1154
Дружинники – 642
Друкарська діяльність, друкарні – 715, 1005, 1270
Духовенство – 1648
Евакуації – 1, 3, 5, 13, 14, 112, 133, 167, 169, 171, 182, 194, 210, 214, 226, 228, 234, 235,
242, 478, 580, 583, 620, 626, 629, 636, 644, 647, 693, 694, 704, 724, 858, 955, 958,
978, 979, 995, 1056, 1064, 1985, 1203, 1285, 1290, 1320, 1346, 1348, 1349, 1351,
1357, 1358, 1389, 1390, 1392, 1395, 1396, 1501, 1502, 1504, 1507–1509, 1524, 1525,
1557, 1610–1612, 1641, 1644, 1652, 1653, 1723, 1739, 1741, 1743, 1787
Екологія – 724, 734, 858, 1259
Економіка – 1, 12, 15, 17, 19, 78, 95, 112, 126, 129, 142, 143, 151, 158, 162, 170, 179, 187,
202, 204, 213, 215, 217, 222–225, 227, 228, 232, 237, 262, 270, 273, 274, 281, 85,
293, 469, 537, 585, 588, 626, 649, 650, 652, 653, 683, 698, 734, 737, 807, 842–844,
853, 866, 869–873, 875–881, 930, 1063, 1094, 1096, 1136, 1137, 1149, 1175, 1180,
1181, 1185, 1204, 1213, 1229, 1232, 1234, 1253, 1275, 1282, 1285, 1384, 1402, 1439,
1440, 1503, 1539, 1548, 1549, 1619, 1622, 1631, 1643, 1664, 1687, 1730, 1732, 1733,
1747, 1752, 1775, 1789, 1795, 1807–1810
Економії матеріальних ресурсів режим – 119, 149, 153, 156, 605, 612, 628, 643, 659, 740,
1134, 1136, 1153, 1164, 1801
Економісти – 858, 1747
Економічні адміністративні райони – 44, 142, 151, 159, 161, 207, 208, 222, 339, 436–438,
442, 446, 453, 613, 636, 660, 675, 683, 686, 690, 693, 696, 700, 711, 853, 927, 1059,
1060, 1195, 1628, 1713, 1718, 1766, 1788, 1790, 1806
Експедиції геологорозвідувальні – 548, 1259
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Експерти, експертизи – 176, 233, 242, 1091, 1166, 1712, 1734, 1737, 1806, 1810
Експозитури – див. Представництва
Експорт товарів і продуктів, експортні операції – 44, 54, 118, 159, 201, 283, 438, 479, 583,
592, 609, 647, 698, 887, 1095, 1141, 1149, 1173, 1185, 1195, 1236, 1256, 1440, 1745,
1805, 1809
Елеватори зернові , елеваторна промисловість – 48, 117, 414, 531, 634, 661, 841, 1095
Електрифікація – 1, 11, 15, 112, 129, 223, 488, 698, 1136
Електростанції, АТЕЦ, ДРЕС, АЕС – 11, 15, 113, 195, 196, 203, 204, 284, 488, 575, 596,
618, 631, 640, 844, 853, 863, 866, 868, 976, 1095, 1138, 1139, 1183, 1369, 1628
Емігранти, еміграція – 6, 130, 535, 651, 691, 746, 847, 1133, 1331, 1443, 1717, 1785 (див.
також Реемігранти)
Енергетика – 11, 15, 116, 118, 125, 152, 153, 156, 159, 162, 201, 488, 549, 605, 608, 631,
659, 698, 853, 858, 947, 1153, 1160, 1183, 1628, 1713
Епідемії хвороб та боротьба з ними – 47, 53, 66, 77, 92, 103, 112, 116, 124, 127, 129, 131,
132, 136, 144, 149, 150, 152, 180, 188, 204, 235, 237, 242, 249, 252,-255, 257, 259,
261, 263, 270, 279, 288, 388, 437, 556, 604–606, 608, 609, 617, 623, 625, 627, 628,
629, 640, 643, 646, 648, 716, 718, 735, 841, 851, 861, 970, 1011, 1028, 1032, 1044,
1052, 1070, 1071, 1088, 1101, 1106, 1131, 1135,1136, 1145, 1147, 1181, 1182, 1189,
1192, 1199, 1223, 1235, 1237, 1362, 1616, 1641, 1690, 1785
Епізоотії та боротьба з ними – 1362, 1440, 1641, 1718
Екскурсії, екскурсійна діяльність – 163, 198
Естрадно-концертна діяльність – 139
Євангельські християни-баптисти – 1774
Євреї – 123, 397, 447, 448, 847, 1331, 1350, 1357, 1374, 1390, 1392, 1400, 1401, 1440,
1441, 1490, 1504, 1511, 1520, 1525, 1558, 1637, 1641, 1751, 1752
Єпископи – 1373, 1652
Жандармерія, жандарми – 71, 72, 87, 88, 391, 593, 809, 1270, 1281, 1329, 1332, 1344,
1353–1355, 1361, 1371, 1372, 1379, 1382, 1383, 1403–1438, 1442, 1444–1457,
1459–1485, 1498, 1536, 1543, 1544, 1546, 1547, 1559, 1565, 1572, 1591–1609,
1641, 1652
Жебрацтво і боротьба з ним – 180, 1280
Житлово-комунальне господарство, житлові будинки і житлові умови – 15, 79, 95, 112,
116, 125, 147, 165, 172, 184, 187, 191, 203, 210, 219–221, 223, 228, 237, 241, 254,
268, 289, 340, 498, 532, 549, 611, 626, 631, 656, 689, 703, 719, 734, 739, 741, 853,
874, 884, 951, 984, 1028, 1101, 1161, 1177, 1209, 1211, 1254, 1615, 1628, 1636,
1652, 1656, 1664, 1729, 1735, 1756, 1762, 1765, 1780, 1782, 1783, 1785, 1788,
1797, 1804
Жінки, робота серед жінок – 187, 847, 1357, 1358, 1370, 1443, 1762, 1774, 1804
Журнали (реєстраційні, облікові тощо) – 10, 151, 200, 407, 437, 449, 555, 583, 593, 675,
683, 689, 711, 738, 848, 858, 1194, 1195, 1372, 1429, 1441, 1442, 1554, 1685, 1692,
1740
Журнали (часописи) – 6, 240, 407, 847, 855, 1194, 441, 1556, 1558
Журналісти – 6, 855
Забезпечення
   громадського порядку – 71, 196, 202, 204, 224, 229, 249, 260, 262, 364, 604–606, 608,
609, 612, 615, 617, 618, 623, 627–629, 635, 640, 643, 646, 648, 749, 765, 781, 924,
1160, 1237, 1270, 1273, 1284
   житлом (військовослужбовців, репатріантів та ін.) – 184, 187, 268, 498, 611, 689,
884, 1785
   збереження архівних документів – 21, 64, 236, 584, 589, 847, 1734
   збереження матеріальних цінностей – 133, 136, 153, 203, 697, 1149
   комунальними послугами – 184, 340, 858, 864, 874, 1636, 1782
   матеріально-технічне – 1, 94, 113, 152, 237, 242, 273, 339, 340, 415, 537, 615, 618,
715, 717, 734, 741, 887, 919, 974, 1166, 1218, 1222, 1360, 1518, 1620, 1663, 1718,
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1729
   медично-санітарне – 98, 113, 242, 691, 718, 1025
   пенсійне (соціальне) – 80, 193, 203, 210, 269, 270, 325, 397, 465, 541, 685, 1200,
1359, 1384, 1400, 1620, 1661, 1662, 1730
   працевлаштування – 80, 118, 628
   призову на армійську службу – 143, 152, 202, 215, 1134, 1136, 1151
   продовольче – 1, 117, 119, 249, 348, 350, 841, 842, 1171, 1280, 1501, 1503, 1625, 1634,
1715, 1791
   режиму дотримання державної таємниці – 116, 176, 182, 195, 656, 863, 959, 1140,
1141, 1175, 1615, 1620, 1780
   товарне – 119, 128, 194, 234
Заводи
   авіаційний – 978
   автобусний – 592
   автомобільні – 16, 151
   автонавантажувачів – 597
   авторемонтний – 597
   агрегатний – 42
   азотно-туковий, азотних добрив – 583, 1256
   алюмінієвий – 17
   арматурний – 595
   біофізичних приладів – 594
   будівельних матеріалів – 1665
   будівельно-обробних машин – 690, 712, 1766
   ваговимірюючих приладів – 570
   вагоноремонтний – 570
   важкого компресоробудування – 888
   верстатобудівний – 582
   виноградних соків – 1799
   винокурні, винзаводи – 42, 1799
   газової апаратури – 597
   газорозрядних приладів (“Газотрон”) – 866
   гарматний – 582
   гідроапаратури – 613
   глиноземний – 658
   дизелебудівні, дизелемоторні – 647, 947, 962
   дозуючих автоматів – 570
   дослідні (дослідницькі) – 230, 570, 613, 620, 1243
   дріжджовий – 383
   друкарських машинок – 1772, 1778
   експериментальний лабораторної медичної техніки – 700
   електровакуумний – 740
   електродні – 17
   електромашинобудівний – 284
   електромеханічні – 575, 620, 737, 963
   електроремонтний – 737
   електротехнічні – 737, 1763, 1764
   емальні – 1713
   з переробки газу – 219
   з ремонту сільськогосподарських машин – 613
   залізобетонних виробів – 1243, 1264
   інші – 974, 978–980, 1266, 1810
   кабельний – 1743
   коксохімічні – 209, 219, 226
   комунального устаткування – 160
   конденсаторів – 652
   консервні – 110, 674
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кранобудівний – 663
круп’яний – 460
ливарні, механічно-ливарні – 582, 644
ліжковий – 979
лікеро-горілчані – 1701, 1703
магнієвий – 281
маслобійні – 42, 88
маслоекстракційний – 460
машинний – 660
машинобудівні – 16, 42, 151, 160, 234, 647, 657, 1190, 1203 1236, 1243, 1741, 1742 ,
1745, 1760, 1778, 1789 (див. також сільгоспмашинобудування)
   медичного обладнання – 700
металовиробів, металообробні – 16, 266, 1170, 1251
металопаперових конденсаторів – 652
металургійний – 199
механічні – 647, 1236, 1766
молочний – 921
моторні і мотороремонтні – 466, 1190
напівпровідникових приладів – 283, 1080
насіннєвий – 437
насосно-компресорний – 675
нафтопереробний – 1085
овочесушильні – 853
олійно-екстракційний – 560
оптико-механічний – 1226
оптичного скла – 1064
паровозобудівні – 580, 962, 1056
пересувних електростанцій – 284
пивоварні – 853
пластмасових виробів – 161
плодоконсервний – 110
приладобудівні – 1064, 1225, 1251, 1265, 1269, 1755, 1770, 1771, 1806
приладомеханічний – 740
радіозаводи, радіоапаратури – 602, 1068, 1807
ремонтні і ремонтно-механічні – 151, 160, 466, 962, 1190, 1236, 1750
сільськогосподарського машинобудування – 16, 479, 1190, 1258
спиртові – 1278, 1701, 1703
суднобудівні і судноремонтні – 607, 636, 703, 1781, 1783, 1788, 1789, 1809
суперфосфатні – 54, 885
телеграфно-телефонний, телеграфної апаратури – 710, 1253
титано-магнієвий – 17, 281
тракторних агрегатів – 42
тракторні – 16
транспортного (тракторного) машинобудування – 962, 1039, 1040, 1750, 1766
трансформаторний – 653
турбінний – 649
турбогенераторний – 963
фармацевтичний – 714
фрезерних верстатів – 693
хіміко-фармацевтичний – 1759
хімічні – 54, 1256
хімічних реактивів – 887, 1234
хімічного волокна – 1204, 1757
хлібний – 682
холодильного машинобудування – 675
цегельні, черепичні – 1243, 1665
цукрові – 42, 96, 348, 582, 853, 1697
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чавуноливарні – 647, 1745
шляхових машин – 644
штучних алмазів і алмазного інструменту – 743
Загони
   авіаційні (льотні) – 108, 728, 729, 867, 1263, 1721, 1738
   вільного козацтва – 407
   воєнізовані – 1363, 1538
   МППО – 206
   ОУН-УПА – 292
   партизанські – 1, 179, 233, 855
   прикордонні – 112, 1402, 1550, 1551, 1553–1555, 1587
   повстанські – 6
   поліцейські – 1281, 1402
   топографічний – 934
Заготівля сільськогосподарської, лісової та іншої продукції і сировини – 8, 48, 50, 52,
89, 91, 94, 96, 112, 117, 118, 121, 149, 153, 155, 159, 173, 180, 186, 196, 203, 217,
237, 289, 298, 332, 347, 352, 369, 410, 414, 415, 421, 483, 491, 499, 531, 549, 587,
623, 634, 661, 673, 674, 677, 733, 841, 854, 897, 906, 908, 909, 918, 920, 927, 935,
944, 961, 965, 966, 968, 1004, 1025, 1045, 1166, 1171, 1173, 1177, 1196, 1202, 1208,
1624, 1625, 1627, 1640, 1650, 1670, 1677, 1692, 1697, 1715, 1718
Закони, законодавство – 1, 65, 80, 109, 122, 123, 128, 130, 132, 133, 137, 138, 153, 156,
158, 174, 195–197, 202–204, 206, 213, 217, 220, 224, 229, 236, 237, 239, 242, 243,
248–250, 255, 260–262, 269–271, 274, 278, 279, 289, 425, 514, 519, 551, 588, 590,
591, 604–606, 608, 609, 612, 615–619, 623, 627–629, 632, 635, 640, 643, 645, 646,
648, 651, 654, 667, 735, 736, 738, 739, 842, 844, 870, 902, 916, 922, 924, 950, 977,
982, 985, 986, 995–997, 999, 1008, 1009, 1012, 1013, 1016–1021, 1023, 1027, 1031,
1034, 1038, 1041–1043, 1047, 1069, 1086, 1092, 1131, 1136, 1139, 1145, 1150, 1151,
1157, 1158, 1160, 1164, 1170, 1219, 1223, 1233, 1237, 1240, 1244, 1274, 1276, 1278,
1279, 1281, 1283, 1287, 1327, 1329–1332, 1334, 1335, 1339–1341, 1344, 1346,
1353–1355, 1357, 1358, 1360, 1362, 1363, 1365, 1367, 1370, 1371, 1374, 1402, 1405,
1441–1443, 1447, 1486, 1514, 1515, 1517, 1518, 1537, 1538, 1540, 1542–1544, 1549,
1557, 1589, 1590, 1605, 1612, 1613, 1629, 1631, 1637, 1641, 1644, 1645, 1647, 1648,
1653, 1728, 1729, 1733, 1774, 1775, 1791, 1811
Залізниці – 19, 162, 235, 249, 289, 583, 629, 698, 688, 738, 746, 781, 803, 815, 828, 853, 1069,
1168, 1177, 1243, 1273, 1339, 1365, 1441, 1442, 1564, 1571, 1652, 1704, 1783
Залізничники – 389, 1331
Замовлення промислової та іншої продукції
для військових потреб – 597, 675, 1040, 1676, 1705, 1709, 1726, 1746
для цивільних потреб – 44, 234, 582, 663, 1039, 1049, 1050, 1676, 1746, 1810
Заробітна плата – 56, 82, 87, 89, 125, 225, 246, 289, 345, 347, 350, 361, 389, 395, 417, 506,
649, 652, 653, 734, 962, 1080, 1090, 1091, 1093, 1152, 1170, 1222, 1274, 1280, 1339,
1342, 1346, 1356, 1362, 1372, 1380, 1407, 1442, 1443, 1458, 1503, 1504, 1531, 1543,
1545, 1549, 1566, 1567, 1560, 1611, 1671, 1745, 1768, 1778, 1809
Засідателі народні, присяжні – 138, 204, 411, 745, 747
Захворювання
   епідемічні та інфекційні – 47, 53, 66, 77, 103, 113, 118, 124, 131, 132, 147, 149, 153,
213, 235, 242, 248, 279, 340, 437, 491, 625, 628, 643, 1131, 1139, 1141, 1146–1149,
1154, 1164, 1173, 1616, 1622
   кишково-шлункові, венеричні та ін. – 116, 118, 129, 135, 136, 388, 625, 631, 635, 640,
654, 1149, 1151, 1173, 1784, 1785
   професійні – 226, 1147
Збитки
   заподіяні антантівськими інтервентами – 1792
   заподіяні нацистськими окупантами – 126, 162, 169, 179, 204, 240, 479, 589, 669,
851, 932, 938, 954, 993, 1654
Збори, зібрання виробничників, акціонерів, сільських громад, парафіян та ін. – 43, 138,
163, 216, 341, 379, 407, 419, 508, 561, 647, 927, 938, 1135, 1327, 1429, 1517, 1752
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Збут сільськогосподарської, промислової продукції і організації зі збуту – 42, 96, 199,
273, 415, 421, 461, 500, 666, 993, 1080, 1258, 1672, 1679, 1703
Зв’язки міжнародні – 9, 22, 54, 130, 139, 237, 245, 264, 283, 438, 691, 699, 739, 1133, 1170,
1173, 1331, 1440, 1700, 1729, 1744, 1800, 1805
Зв’язок
   загальний – 17, 95, 223, 228, 286, 289, 390, 545, 549, 576, 608, 612, 616, 617, 626, 627,
648, 662, 720, 842, 858, 1213, 1220, 1270, 1622, 1743, 1803, 1805
   поштовий – 115, 218, 240, 545
   спеціальний – 217, 218, 240, 604, 710, 1803
   телеграфно-телефонний – 115, 218, 240, 545
Землеустрій, землевпорядкування, відведення земель – 15, 67, 68, 78, 91, 94, 112, 118,
127, 135, 150, 166, 172, 173, 179, 184–186, 193, 203, 237, 248, 249, 250, 258, 260,
263, 270, 288, 333, 346, 350, 376, 490, 491, 493, 587, 611, 735, 844, 851, 852, 854,
861, 864, 867, 951, 952, 968, 981, 1004, 1025, 1029, 1057, 1088, 1136, 1139, 1146,
1147, 1196, 1163, 1166, 1270, 1278, 1364, 1366, 1373, 1384, 1400, 1511, 1537, 1613,
1614, 1631, 1641, 1702, 1721, 1729, 1783, 1795, 1798
Землекористування – 91, 112, 166, 173, 180, 193, 202, 223, 235, 237, 370, 491, 844, 1160,
1285, 1286, 1351, 1368, 1653
З’їзди Рад депутатів, добровільних і громадських організацій, товариств, партій, союзів, спілок – 134, 164, 170, 171, 175, 215, 216, 234, 235, 245, 250, 257, 260–262,
271, 682, 931, 932, 934, 936, 937, 939, 944, 946, 949, 951–953, 981, 1024, 1029,
1030, 1033, 1043, 1052, 1057, 1058, 1169, 1178, 1443, 1774
Зловживання, злочини, злочинність і боротьба з ними – 132, 136–139, 149, 152, 153, 155,
156, 173, 174, 180, 187, 189, 196, 203, 224, 229, 239, 242, 255, 274, 277, 278, 288,
290, 364, 467, 468, 489, 514, 588, 599. 606, 609. 616–618, 621, 623, 628, 629, 639,
643, 645, 646, 648, 654, 664, 678, 679, 725, 736, 738, 753, 754, 764, 776, 803, 808,
852, 894, 922, 930, 954, 995, 1086, 1087, 1092, 1106, 1132, 1134, 1147, 1150–1152,
1154, 1157, 1175, 1177, 1180, 1206, 1215, 1219, 1224, 1283, 1329–1333, 1339, 1341,
1344, 1346, 1354, 1355, 1361, 1371, 1382, 1405, 1411, 1415, 1416, 1438, 1442, 1443,
1447, 1513, 1531, 1542, 1567–1569, 1605, 1728, 1776, 1811
Злочини посадові і боротьба з ними – 152, 153, 200, 1280
Зоотехнічна справа – 1279, 1282, 1287, 1503, 1663
Інженери, інженерно-технічні працівники (ІТП) – 150, 198, 201, 233, 576, 580, 581, 647,
705, 737, 852, 858, 942, 956, 964, 1090, 1101, 1106, 1270, 1738, 1740, 1742, 1745,
1748, 1756, 1770, 1802
Інженерно-технічні роботи і заходи – 11, 12, 15, 18, 201, 232, 235, 728, 852, 1149, 1268,
1765, 1783, 1795
Імпорт промислових товарів і продуктів харчування, імпортні операції – 128, 201, 609,
647, 648, 1173, 1195, 1236, 1440, 1674, 1744, 1805
Інваліди – 80, 119, 157, 188, 226, 325, 359, 370, 1131, 1138, 1384, 1400, 1401, 1620, 1662,
1671, 1678, 1705
Іноземці – 22, 42, 54, 163, 182, 220, 227, 283, 330, 334, 340, 694, 699, 746, 944, 1074, 1170,
1255, 1267, 1273, 1281, 1283, 1299, 1331, 1337, 1338, 1353, 1355, 1371, 1375, 1402,
1425, 1436, 1440, 1441, 1443, 1512, 1514, 1517–1519, 1522, 1524, 1542, 1550–1552,
1554, 1555, 1558, 1562, 1571, 1574, 1582, 1605, 1693, 1696, 1729, 1740, 1744, 1753,
1762, 1792, 1805
Інспекторати – 249, 1275, 1276, 1281, 1283, 1329, 1331, 1337, 1338, 1344, 1354–1358,
1360, 1367, 1370, 1371, 1403, 1413, 1427, 1440–1443, 1447, 1478, 1486, 1537, 1552,
1558, 1562, 1605, 1610, 1611, 1638, 1641, 1652
Інспектори
   з визначення врожайності – 408, 898–900, 971
   з кадрів та секретного діловодства – 240
   митний – 1792
   поліції – 1279
   у справах промислової та споживчої кооперації – 1638
Інспектури
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   державної статистики –246
   робітничо-селянської міліції і розшуку – 468
Інспекції
   автомобільна – 1730
   адміністративні – 113
   державна водна – 107
   з визначення урожайності – 408, 409, 502–504, 898, 971–973, 975, 1666
   з питань захисту прав споживачів –705
   залізнична – 1365
   сільськогосподарська – 1141
   технічні з праці – 147, 913, 1169
   у справах неповнолітніх – 238
Інститути (як науково-дослідні установи)
   науково дослідні – 11–14, 20, 201, 216, 219, 222, 226, 227, 362, 655, 699, 721, 947,
1704, 1778, 1810
   проектно конструкторські, проектно-технологічні – 11, 12, 15, 16–19, 219, 222, 232,
620, 850, 1161, 1247, 1765, 1780
системи АН УРСР (НАН України) – 227
Інститути (як вищі навчальні заклади)
   авіаційний (інженерів цивільного повітряного флоту) – 1738
   автомобільно-дорожний – 1760
   вуглехімічний – 198
   гідромеліоративний – 858
   гірничий – 169, 182, 198
   гірничо-металургійний – 581
   електротехнічний – 942
   індустріальний – 198
   інженерів водного господарства – 858
   інженерно будівельні – 233, 705, 942, 956, 958, 1740
   іноземних мов – 214, 1753
   комерційний – 1747
   кооперативний – 1736
   машинобудівні – 580, 942, 958, 1738
   медичні – 92, 216, 1673, 1737, 1739, 1762
   металургійний – 182, 198
   народного господарства – 1747
   педагогічні (учительські, народної освіти) – 130, 214, 694, 943, 1133, 1753, 1762
   політехнічні – 198, 233, 580, 858, 942, 956, 958 , 1740, 1748, 1749, 1802
   приладобудівний – 1802
   сільськогосподарські – 858, 1133, 1187, 1748
   суднобудівний – 1802
   театральний – 1761
   технологічні харчової і легкої промисловості – 1748, 1749, 1802
   удосконалення учителів – 586, 1667
   фінансово-економічний – 1747
   хіміко-технологічні – 942, 1748, 1749
   художній – 1740
Інтернати, спецінтернати – 265, 360, 1620, 1658, 1667
Інтерновані – 10, 1347, 1348, 1350–1353, 1384, 1386–1388, 1390–1393, 1396–1400, 1487,
1490, 1492, 1495, 1496, 1499, 1501, 1502, 1504, 1507, 1641, 1643, 1652, 1653,
Казначейство – 902, 1812
Кампанії
   військові – 1061
   з розміщення державної позики – 53
   посівні – 149, 237
   приймальні у ВНЗ – 130
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   хлібозаготівельні – 298
Канцелярії
   губернаторські – 1362
   інші – 1742
   вищих навчальних закладів – 227
   державних установ – 1273, 1284, 1334
   староств – 744
   управ – 1270
Карти (мапи)
адміністративні – 844, 889, 1275, 1277, 1279, 1360, 1641
географічні – 593, 889, 1271, 1360, 1365 , 1486, 1518, 1641
земле користувань – 112, 223, 853, 1366, 1373, 1614
інші – 111, 154, 211, 583, 647, 844, 853, 854, 889, 890, 1109, 1200, 1270, 1279, 1360,
1364, 1367, 1373, 1641, 1644
міст, селищ міського типу – 111 , 844, 852, 1106, 1785
   родовищ корисних копалин – 15, 864
   топографічні – 125, 169 , 848, 889, 1795
Картки
облікові – 121, 843, 1306, 1395, 1510, 1518, 1652. 1692
особові – 1273, 1276, 1287, 1402
Касації судові – 4, 97, 114, 239, 411, 533, 599, 619, 738, 1158, 1206
Каси
   банківські – 228
   безвідсоткових позик – 847
   державні трудові ощадні – 133
   общинні – 1284
   операційні – 228
   польові армійські – 507
   соціального страхування – 1359
Каучук природний (рослинний) – 332, 338, 387, 397, 897, 1234, 1640, 1650
Кіно і кінофікація – 131, 139, 371, 420, 1299, 1621, 1700, 1726
Клуби (див. також Аероклуби)
автомотоклуб – 1711
військові – 1711
військово морські – 1793
державні – 131, 139
інші – 1279, 1752
сільські – 186
спортивні – 439, 847, 1652, 1711
Книги
друковані (поліграфічна продукція) – 131, 195, 582, 637 , 686, 855, 1089, 1133, 1441,
1637
   інші (алфавітні, домові, інвентарні, облікові, реєстраційні тощо) – 10, 200, 204, 205,
231, 236, 237, 308, 310, 314, 319, 402, 439, 686, 711, 865, 1250, 1359, 1374, 1537, 1682
   метричні – 291
Колгоспники – 129, 178, 288, 498, 890, 1613, 1677
Колегії
   державних та адміністративних установ і органів – 139, 148, 264, 265 , 738, 843,
1133, 1178, 1192, 1194, 1197, 1200, 1228, 1252, 1269, 1799
   міністерств (наркоматів) – 5, 18, 139, 272, 285 , 724. 726, 927 , 1133, 1143, 1635,
1673, 1731, 1740, 1773, 1804, 1805, 1807
   судових установ, прокуратур – 114, 200, 533, 599, 678, 1157. 1158, 1219, 1776
Колективні господарства (колгоспи), колгоспне будівництво – 101, 112, 118, 129, 132,
149, 153, 154, 185, 186, 202, 203, 222, 332, 354, 491, 498, 568, 585, 587, 626, 632,
640, 673, 668, 698, 890, 900, 938, 944, 954, 961, 968, 1004, 1025, 1029, 1130, 1136,
1138, 1139, 1141, 1148, 1154, 1160, 1162, 1163, 1173, 1218, 1245, 1663, 1677, 1791,
1798, 1805
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Колекції архівних документів – 6, 8, 10, 291, 418, 423, 655, 889, 954
Колонії виправно-трудові , у т.ч. дитячі – 125, 141, 174, 237, 462
Комбінати
   благоустрою – 1783
   будівельні, домобудівельні, будматеріалів – 228, 574, 656, 722, 1209, 1246, 1254,
1665, 1756, 1766, 1783, 1788
вапняно-кам’яний – 43
виноробні – 1799
виробничі (промислові) – 201, 266
вугільні – 209, 540
гумовзуттєвий – 1674
деревообробні – 159, 1250
енергетичний – 698
масложировий – 560
меблевий – 159
металургійні – 199, 281, 1258
молочний – 921
м’ясні – 76, 1754
побутові – 272, 1719
продовольчі – 622, 1049
хімічні – 54, 583, 885, 1256
хлібний – 273
цукрові – 1668, 1701
шовковий, штучного волокна – 1255, 1757
Коменданти – 384, 403, 407, 748, 803, 820, 1543
Комендатури – 6, 392, 403, 847, 1792
Комісари
   армійські військові – 143
генеральний комісар Східних земель Польщі – 747, 810
губернські – 1280, 1568
держбезпеки – 589
імперський – 55
міської міліції – 1531
   обласні військові – 143, 624, 865, 1109
   окружний (гебітскомісар) – 55
повітові – 1380, 1545, 1566, 1567
поліції – 1273, 1641
районні військові – 865
рейхспошткомісар – 393
   сигуранци – 1514
Комісаріати військові – див. Військові комісаріати (військкомати)
Комісаріати народні
   авіаційної промисловості СРСР – 978, 979, 1745
   боєприпасів СРСР – 1771
   важкого машинобудування СРСР – 663
   важкої промисловості СРСР – 18, 583
   вищої освіти СРСР – 705
внутрішніх справ УСРР/УРСР – 1–3, 7, 8, 46, 111, 123, 176, 290,308, 338, 468, 542,
589, 590, 601, 738, 848, 945, 957, 1172, 1193, 1625, 1680, 1712, 1714
внутрішніх справ РСФРР – 2
внутрішніх справ СРСР – 3, 129, 150, 152, 196, 236, 337, 589, 601, 738, 1714
внутрішньої та зовнішньої торгівлі УРСР – 674
вугільної промисловості СРСР – 12, 196
гумової промисловості СРСР – 332
електропромисловості СРСР – 993, 1743
з будівництва СРСР – 636, 1788
заготівель СРСР – 117, 499, 1095, 1692
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закордонних справ УРСР – 1
зв’язку СРСР – 115, 545, 710
землеробства УРСР – 681, 1141, 1614
зовнішньої торгівлі РРФСР – 1792
зовнішньої торгівлі СРСР – 128, 1792
комунального господарства УРСР – 705, 1615, 1628
легкої промисловості УРСР – 1674
лісової промисловості УРСР – 1627
мінометного озброєння СРСР – 675
місцевої паливної промисловості УРСР – 549
місцевої промисловості СРСР – 1772
місцевої промисловості УРСР – 1, 1772, 1778
Морського Флоту СРСР – 692
м’ясомолочної промисловості СРСР – 1718
нафтової промисловості СРСР – 1185
пошт і телеграфів УСРР – 6
оборони СРСР – 1656
оборонної промисловості СРСР – 1056
освіти УСРР/УРСР – 3, 5, 176, 338, 724, 1762
охорони здоров’я РРФСР – 1778
охорони здоров’я УРСР – 226, 716, 721, 1673, 1739
радгоспів УРСР – 1
середнього машинобудування СРСР – 592
суднобудівної промисловості СРСР – 620, 1771
харчової промисловості УРСР – 1672
   хімічної промисловості СРСР – 583
фінансів Кримської АРСР – 1794
фінансів РРФСР – 1794
фінансів СРСР – 120, 228
фінансів УРСР – 120, 343
шляхів сполучення СРСР – 19, 662
юстиції СРСР – 678
юстиції УСРР/УРСР – 1, 114, 138, 200, 424, 621, 687, 1187
Комісії
   архівні – 3, 176, 204, 236, 584, 730, 1156, 1207, 1712
   виборчі – 135, 235
   виконкомів Рад депутатів та держадміністрацій – 204, 210, 237, 238, 537, 842, 860,
862
   військово-медичні – 304, 319, 1684
державні планові – 1, 95, 112, 125, 142, 222, 223, 501, 537, 626. 698, 741, 853, 1096,
1137, 1229, 1633
   державного контролю – 1059, 1707
   евакуаційна – 171, 194, 210
   екзаменаційні – 692, 1802
   експертні – 100, 169, 182, 214, 235, 241, 282, 1133, 1149, 1155, 1767, 1787
   експертно-перевірні (ЕПК) в архівах – 46, 64, 123, 167, 176, 236, 275, 337, 478, 542,
584, 589, 600, 730, 847, 848, 957, 1155, 1156, 1194, 1207, 1714, 1734, 1787
   з боротьби з дезертирством – 200
   з бронювання кадрів – 1659
   з надзвичайних ситуацій, протипожежні – 45, 184, 235, 605, 629, 643, 1178, 1221,
1239
   з переселення громадян – 1710
   інвентаризаційні – 410, 1441
   інші – 169, 195, 220, 458, 607, 631, 647, 847, 912, 1178, 1223, 1263, 1270, 1274, 1284,
1402, 1729, 1767, 1792, 1794
   медична – 359, 1147
   надзвичайні протиепідемічні – 47, 53, 66, 77, 103, 112, 116, 124, 127, 129, 131, 132,
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136 , 144, 149, 150, 152, 249, 252–255, 257–259, 261, 263, 270, 288, 604–606, 608,
609, 617, 623, 627–629, 640, 643, 646, 648, 755, 841, 851, 861, 970, 1011, 1028,
1032, 1044, 1052, 1070, 1071, 1088, 1106, 1131, 1135, 1136, 1181, 1182, 1189, 1192,
1221, 1223, 1235, 1237, 1239, 1616, 1690
   освітянські – 5, 705, 1658
   партійного і радянського контролю – 1177
   по боротьбі з бандитизмом – 468
   по боротьбі з хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур – 204, 604,
616
   по виїздах за кордон – 147
   по встановленню та розслідуванню злочинів вчинених німецько фашистськими загарбниками та їх спільниками – 852
   призовні – 111
   ревізійні – 419, 1716
   реквізиційна – 1280
   судово-ревізійна – 200
   технічні – 169
Комітети
   авіаційної промисловості СРСР – 1745
   агропромислові – 91, 118, 491, 726, 733, 1187, 1791
   виконавчі рад депутатів (виконкоми) – 2, 5, 45, 47, 49, 50, 53, 60, 66–70, 77, 78–80,
99, 102–104, 111–113, 119, 124, 126, 127, 142, 156, 165–168, 170–173, 175, 177–181,
183–193, 195, 196, 203, 204, 216, 235, 237, 242, 248–250, 252–255, 257–263, 269,
270, 274, 276, 279, 280, 282, 286, 288, 330, 331, 336, 337, 340, 341, 416, 420, 424,
469–477, 480–487, 490, 492–498, 524, 526, 527, 537, 542, 548, 557, 559, 586, 588,
589, 603–606, 608, 609, 611, 612, 615–618, 623, 627–629, 631, 635, 639–643, 646,
648, 654, 664, 682, 684, 685, 689, 695, 697, 698, 726, 727, 730, 731, 733, 735, 739, 741,
842–846, 848–853, 856, 857, 859–864, 868, 870–873, 875–881, 884, 902–905, 911,
930–941, 944, 946, 948, 949, 951–953, 955, 957, 968, 970, 981, 983–985, 992, 1003,
1004, 1011, 1024, 1025, 1028–1030, 1032, 1033, 1045, 1046, 1048, 1052, 1057, 1058,
1062, 1063, 1070–1079, 1081–1084, 1088, 1089, 1094, 1096–1098, 1100–1108, 1110,
1130–1132, 1134–1148, 1150, 1151, 1153–1155, 1159–1163, 1167, 1178–1182, 1186,
1188, 1189, 1191, 1192, 1194, 1196–1200, 1205, 1210, 1211, 1214–1217, 1221, 1223,
1224, 1227–1230, 1232, 1235, 1237, 1239, 1241, 1242, 1252, 1613–1623, 1632–1634,
1640, 1649, 1651, 1654–1658, 1660–1662, 1664, 1665, 1667, 1669, 1675, 1686–1691,
1693–1696, 1699, 1700, 1710, 1714, 1719, 1722, 1725, 1726, 1729, 1731–1733, 1756,
1758, 1765, 1775, 1779, 1783, 1791, 1798
   Всесоюзний стандартизації (стандартів, мір та вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР) – 704, 1262
   Всесоюзний у справах вищої школи при Раді Міністрів СРСР – 858
   Всеукраїнський охорони пам’яток старовини і мистецтва (ВУКОПМИС) – 3
   губернський біржі праці – 44
   губернський виконком з народної освіти – 236
   Державний архівів України – 123, 251, 847, 1712, 1734
   Державний оборони СРСР – 1, 636, 1742, 1788
   Державний оборонної промисловості і машинобудування України – 740
   Державний Ради Міністрів СРСР з науки і техніки – 147
   Державний Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти – 543, 926
   Державний Ради Міністрів УРСР з хлібопродуктів і комбікормової промисловості
– 117, 661, 1715
   Державний рибного господарства України – 1805
   Державний СРСР з іноземного туризму – 1267
   Державний СРСМР з суднобудування – 1809
   Державний статистики УРСР (України) – 73, 125, 241, 289, 506, 622, 734, 1090,
1152, 1222, 1768
   Державний у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР – 1767
   Державний у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР – 131, 724
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   Державний у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР – 1637
   Державний України з оборонної промисловості – 1808
   Державний України з охорони державних таємниць у пресі і засобах масової інформації – 886, 1252
   Державний України з питань технічного регулювання та споживчої політики – 704
   Державний України по туризму – 163
   Державний України по хлібопродуктах – 117, 661
   Державний УРСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства –
717, 1218
   Державної безпеки при Раді Міністрів СРСР (КДБ) – 1165
   Добровільних товариств воєнно-оборонного профілю (ДТСААФ, ТСОУ та ін.) –
124, 134, 439, 455–458, 552, 633, 701, 702, 896, 928, 1065, 1099, 1169, 1248, 1711,
1777, 1793
   дорожні – 197
   житлово-комунального господарства України – 160
   з друку при Раді Міністрів УРСР – 715
   з фізичної культури та спорту при Раді Міністрів СРСР – 198
   західноукраїнської еміграції в Чехословаччині – 6
   інші – 360, 400, 631, 847, 1061, 1386, 1400, 1402, 1548, 1556, 1699, 1751, 1752, 1787,
1791, 1795
   комунальні земельні – 1350
   лісоохорони та лісонасаджень при РНК УРСР – 1702
   місцеві – 197, 652, 1808
   народні Закарпатської України – 248–250, 253–255, 257, 259–263, 269, 270
   народного контролю – 101, 158, 425, 568, 632, 922, 1063, 1168
   організаційні Президії Верховної Ради УРСР, ЦК КП(б)У по .. області – 237, 611,
844, 1088, 1167
   партійні – див. Партії політичні
   партійно-державного (радянського) контролю – 101, 158, 425, 568, 632, 922, 1063,
1168
   професійних спілок – 147, 197, 405, 578, 1251, 1778, 1804, 1807
   радіоінформації УРСР – 420
   революційні (ревкоми) – 5, 1062, 1543, 1783
   фабрично-заводські (фабзавкоми) – 197, 1806, 1809
   Червоного Хреста – 98, 547, 691, 1717
Компанії акціонерні, промислові та ін. – 42, 117, 479, 540, 635, 661, 663, 910, 963, 1080,
1095, 1171, 1250, 1259, 1745, 1756
Комсомол, комсомольці – 131, 294, 295, 300, 301, 309, 311, 312, 314, 318, 319, 418, 561,
1177, 1331
Комунальне господарство і управління ним – 79, 95, 100, 116, 191, 210, 219–221, 223,
254, 260, 262, 340, 488, 532, 549, 626, 631, 703, 705, 719, 739, 853, 874, 976, 984,
1101, 1161, 1211, 1254, 1263, 1615, 1628, 1636, 1652, 1656, 1664, 1735, 1758, 1765,
1773, 1782, 1783
Конституція СРСР – 45, 60, 70, 78, 111, 112, 127, 196, 203, 220, 235, 237, 250, 252, 257,
260, 262, 274, 276, 279, 280, 282, 425, 604–606, 608, 609, 612, 615–618, 627–629,
635, 639, 640, 642, 643, 646, 648, 735, 842, 938, 1130, 1613, 1729
Конституція України – 844, 1811
Конституція УРСР – 235, 250, 253, 336, 589, 948, 1062, 1135, 1729
Консульства – 1439, 1440. 1539
Контори
   автотранспортні – 230
   банківські – 122, 225, 228, 256, 450, 451, 507, 610, 720, 732, 1066, 1093, 1165, 1201,
1213, 1708, 1723
   будівельні – 286, 1756, 1783
   заготівельні – 48, 117, 332, 415, 531, 634, 661, 677, 841, 897, 908, 1095, 1171, 1173,
1202, 1640, 1650, 1670, 1715, 1718, 1735
   збутові – 666
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   зв’язку – 115, 240
   інші – 360, 1639, 1672, 1783, 1797
   матеріально-технічного і продуктового постачання – 410, 670–672, 959, 961, 965,
966, 1663, 1679
   нотаріальні – 239, 424, 738, 1205, 1206
.
   оргнабору робітників – 884
   проектувальні – 12, 219
   розвідувального буріння – 598, 1723
   технічні – 575, 993
   торговельні – 334, 1698
Контрабандистська діяльність і боротьба з нею – 128, 746, 816, 1330, 1452, 1792, 1805
Контрреволюційна діяльність і боротьба з нею – 200, 397, 467, 589, 590, 1158
Контроль, контролюючі органи, контролери – 1, 48, 51, 56, 80, 91, 93, 96, 100, 101, 107,
113, 114, 119–121, 128, 130, 131, 147, 158, 159, 176, 195, 201, 202, 208, 209, 211,
212, 217, 221, 225–228, 235–237, 239, 240, 243, 247, 249, 258, 260, 262, 264, 265,
269, 271, 273, 279, 338, 339, 342, 344–346, 349, 353, 372, 373, 382, 408, 409, 425,
451, 499, 516, 533, 537, 565, 568, 584, 586, 589, 590, 596, 604–606, 608, 609, 612,
614–618, 623, 625–629, 632, 633, 635, 637, 638, 640, 643, 646, 648, 651, 654, 669,
673, 681, 704, 715, 719, 732, 738, 751, 820, 853, 864, 886, 902, 920, 922, 924, 966–
968, 983, 985, 1003, 1004, 1025, 1032, 1039, 1040, 1048, 1059, 1063, 1089, 1091,
1093, 1094, 1096, 1131, 1136–1138, 1140–1143, 1149, 1150, 1158, 1161, 1164, 1168,
1173, 1201, 1202, 1205, 1209–1211, 1217, 1220, 1223, 1229, 1235, 1245, 1260, 1262,
1273, 1274, 1276, 1278–1281, 1284, 1288, 1327, 1329, 1337, 1344, 1355, 1359, 1371,
1406, 1410, 1447, 1453, 1466, 1477, 1481, 1486, 1518, 1555, 1569, 1589, 1605, 1612,
1615–1620, 1625, 1627, 1629, 1637, 1638, 1643, 1647, 1648, 1652, 1655, 1657, 1658,
1662, 1667, 1671, 1677, 1681, 1687, 1689, 1695, 1699, 1701, 1703, 1707, 1722, 1725,
1729, 1732, 1734, 1758, 1774, 1775, 1791, 1801
Конференції
   інші – 598, 1556
   науково-дослідна – 718
   науково-практична – 118
   партійні – 234, 659
   професійних спілок – 147, 197, 1170, 1716
   установча – 43
Конфіскації (див. також Вилучення, Реквізиції) – 112, 155, 221, 599, 684, 846, 1402, 1441,
1447, 1531, 1558, 1653, 1792, 1794
Концерти – 139, 407, 1270, 1363, 1556
Конярство – 118, 132, 143, 149, 152, 202, 215, 1004, 1141, 1572, 1718
Кооперація і кооперативний рух – 6, 52, 121, 122, 217, 245, 272, 400, 419, 421, 447, 571,
579, 594, 638, 657, 698, 912, 1055, 1137, 1164, 1165, 1174, 1208, 1548, 1636, 1638,
1652, 1659, 1678, 1705, 1706, 1708, 1736, 1752, 1791, 1809
Копалини корисні – 211, 223, 853, 864, 912, 1259
Корпуси
   армійські – 1402, 1499, 1513, 1543
   жандармерії – 809, 1329, 1332, 1355, 1371, 1409, 1412, 1447, 1544
   поліцейські – 779
   прикордонної охорони – 744, 751, 766, 775
Костьоли – 291
Кошториси – 2, 22, 120, 212, 225, 238, 242, 250, 343, 649, 652, 684, 691, 716, 737, 853,
854, 890, 891, 902, 984, 1094, 1170, 1269, 1486, 1655, 1664, 1704, 1741, 1730, 1778,
1788, 1800, 1807–1810
Кредитування і кредитні товариства, установи – 122, 133, 225, 228, 237, 256, 273, 507,
539, 579, 720, 732, 1066, 1093, 1165, 1201, 1213, 1655, 1671, 1736
Культура і культурне будівництво – 78, 95, 111, 130, 131, 136, 139, 153, 166, 168, 170,
177–180, 185, 186, 193, 196, 202–204, 212, 213, 215, 220, 223, 224, 235, 237, 246,
248–250, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 262, 264, 269, 270, 335, 417, 420, 585, 588,
626, 697, 735, 741, 842, 844, 853, 912, 924, 930–932, 934, 936, 937, 939, 944, 946,

668

Предметно-тематичний покажчик
948, 949, 951–953, 970, 981, 1011, 1024, 1028–1030, 1033, 1045, 1052, 1057, 1058,
1062, 1136, 1138, 1177, 1178, 1237, 1275, 1285, 1288, 1327, 1439, 1539, 1548, 1556,
1613, 1621, 1632, 1633, 1649, 1654, 1660, 1664, 1688, 1690, 1691, 1693, 1694, 1696,
1700, 1710, 1716, 1725
Культури сільськогосподарські, їх вирощування, заготівля, переробка
   бобові – 48
   буряки цукрові – 96, 118, 437, 890, 927, 969, 1036, 1697
   зернові (жито, кукурудза, пшениця, рис) – 117
   картопля – 118, 203, 217, 245, 638, 890, 1164, 1704
   круп’яні – 117, 460, 531, 1171
   технічні (кок-сагиз, льон, конопля) – 118, 132, 149, 153, 332, 338, 844, 897, 961,
1640, 1650
   фуражні – 48, 117, 125, 369, 634, 841, 1171, 1202, 1715
Культурно-масова робота – 131, 139, 147, 163, 264, 420, 1133, 1165, 1440, 1516, 1700,
1804
Культурно-освітні установи і заклади – 131, 139, 202, 204, 254, 264, 417, 420, 656, 697,
724, 860, 862, 1138, 1209, 1237, 1245, 1254, 1400, 1652, 1700, 1725, 1756, 1785,
1788
Культурно-освітня робота – 131, 135, 139, 198, 204, 210, 260, 264, 420, 447, 569, 604–606,
608, 609, 612, 615–618, 623, 627–629, 635, 640, 643, 646, 648, 697, 847, 855, 1631,
1678, 1700, 1731
Куркульство та боротьба з ним (розкуркулення) – 132, 152, 467, 846, 903, 904, 935, 1664,
1694
Курси
   воєнізовані – 1515
   з підготовки медсестер – 1717
   інші – 1692
   мовні – 1752
   педагогічні (учительські) – 214, 1736, 1762
   підготовчі для вступу у ВНЗ – 1747
   професійно-технічні – 199
   художньої вишивки – 1370
   цивільної оборони – 205, 1094
Листівки, відозви – 6, 8, 447, 1329, 1402, 1442
Лікарі – 216, 1673, 1737, 1739
Лікарні – 360, 623, 628, 643, 883, 1130, 1148, 1373, 1374, 1671, 1737, 1783
Лікарські військові заклади – див. Госпіталі, евакогоспіталі, шпиталі
Ліквідація неписьменності – 1143
Лісництва, лісове господарство, охорона лісів – 94, 159, 854, 920, 1166, 1366, 1373, 1539,
1589, 1627, 1653, 1702
Література – 128, 130, 131, 148, 169, 176, 182, 214, 227, 407, 497, 637, 711, 724, 848, 1329,
1355, 1356, 1371, 1441, 1447, 1497, 1527, 1556, 1605, 1637, 1669
Магазини – 129, 715, 1089, 1270
Магістрати – 1284, 1369, 1504, 1539
Маєтки, маєтності приватні (поміщицькі) – 92, 347 , 1537, 1652
Маркшейдерські роботи – 211
Матеріально-технічне забезпечення (постачання) – 94, 112, 113, 159, 163, 191, 195, 242,
246, 271, 273, 339, 340, 410, 461, 513, 516, 537, 552, 585, 615, 618, 627, 671, 672,
717, 734, 929, 974, 1166, 1222, 1360, 1518, 1620
Машини сільськогосподарські – 16, 42, 151, 479, 613, 647, 942, 962, 1190, 1258
Машинобудування – 13, 16, 18, 125, 151, 160, 206, 207, 234, 284, 339, 440, 443, 453, 580,
591, 595, 597, 644, 647, 657, 660, 663, 675, 690, 712, 942, 958, 962, 1039, 1190, 1203,
1226, 1236, 1243, 1247, 1713, 1741, 1742, 1745, 1766, 1772, 1789, 1790, 1810
Метеорологія, метеослужби – 15, 704, 889, 973, 1614
Методична робота в архівах – 7, 167, 176, 236, 542, 589, 847, 1091, 1207, 1712
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Методичне забезпечення діяльності у різних сферах – 223, 232, 290, 297, 596, 626, 724,
734, 853, 983, 1003, 1032, 1048, 1092, 1137, 1206, 1262, 1633, 1658, 1667, 1779
Механізація виробничих і технологічних процесів – 208, 232, 283, 441, 1748, 1756, 1790,
1797, 1801, 1806, 1809
Мистецтва, органи управління у сфері мистецтв – 128, 139, 417, 420, 697, 1621, 1637,
1700
Міліція, міліціонери – 132, 138, 174, 220, 237, 462, 467, 468, 489, 561, 601, 847, 935, 988,
1177, 1531, 1568, 1613, 1638, 1783
Мітинги – 1523
Млини, млинарство – 75, 81, 479, 582, 1368
.
Монархія Австро-Угорська (Габсбурзька) – 1274, 1440
Монархічні організації і партії – 1279, 1363, 1381, 1515, 1516, 1541, 1542, 1548
Мости – 9, 221, 249, 340, 377, 647, 665, 853, 916, 937, 1212, 1360, 1366, 1368, 1486, 1644,
1687, 1758
Музеї краєзнавчі – 131, 139
Навчання виробниче – 113, 217, 1678, 1744
Навчальні заклади – 124, 130, 198, 201, 202, 220, 224, 227, 233, 265, 276, 279, 298, 439,
455–458, 505, 543, 576, 577, 586, 603, 633, 692, 896, 943, 1132, 1133, 1143, 1150,
1151, 1162, 1163, 1187, 1356, 1362, 1363, 1440, 1500, 1568, 1652, 1663, 1692, 1700,
1711, 1736, 1740, 1749, 1752, 1761, 1762
Нагороди, нагородження – 11, 13, 15, 20, 54, 76, 92, 131, 150, 182, 230, 237, 305, 307, 607,
608, 647, 663, 675, 724, 858, 934, 944, 1061, 1064, 1165, 1187, 1203, 1204. 1243.
1251, 1256, 1329, 1370, 1664, 1693, 1733, 1806
Насінництво, заготівля насіння – 96, 117, 128, 437, 560, 841, 1171, 1498, 1501, 1640, 1650,
1715
Наука, науково-дослідницькі роботи (НДР) і теми – 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 92, 118,
123, 130, 139, 169, 176, 182, 198, 201, 208, 216, 219, 222, 226, 227, 232, 233, 236,
246, 281, 283, 285, 422, 446, 580, 581, 594, 596, 598, 620, 655, 659, 660, 669, 675,
699, 705, 721, 723, 724, 733, 734, 740, 743, 848, 866, 887, 942, 947, 956, 958, 1064,
1068, 1091, 1133, 1143, 1173, 1247, 1251, 1262, 1268, 1269, 1633, 1635, 1663, 1673,
1704, 1731, 1739, 1741, 1743, 1748, 1749, 1760, 1762, 1764, 1769–1771, 1775, 1778,
1787, 1800–1802, 1804, 1806–1810
Наукова організація праці (НОП) – 283, 285, 650. 1806
Науковці – 363, 718, 1187, 1439, 1440, 1673, 1738, 1802
Нафта, нафтопродукти, нафтодобування, нафтопереробка – 18, 119, 219, 289, 500, 595,
598, 612, 616, 623, 646, 884, 1085, 1243, 1724, 1788, 1802, 1808
Націоналізація – 42, 141, 199, 338, 348, 479, 595, 607, 613, 644, 647, 1631, 1697, 1713,
1743, 1745, 1746
Німці (див. також Рейхсдойче, Фольксдойче) – 8, 70, 152, 167–169, 173, 176, 177, 179,
187, 189, 190, 196, 203, 204, 210, 212, 213, 219, 221, 224, 226, 231, 234, 240, 243,
249, 254, 257, 259, 267, 270, 293, 329, 364, 377, 394, 418, 474, 480–482, 490, 496,
499, 514, 524, 531, 533, 555, 557, 559, 587, 590, 591, 593, 636, 662, 669, 675, 693,
847, 851, 852, 860, 862, 902, 906, 909, 912, 915, 916, 924, 930, 943, 969, 993, 1172,
1357, 1402, 1443, 1512, 1550, 1558, 1613–1625, 1627, 1631–1633, 1635, 1636, 1639,
1641, 1642, 1649, 1654–1658, 1660, 1662–1664, 1667, 1668, 1670, 1678, 1680, 1681,
1683, 1684, 1687–1691, 1693–1697, 1702, 1709–1712, 1714, 1717, 1718, 1739
Нотаріат (див. також Контори нотаріальні) – 621, 727, 738, 1353, 1500, 1590, 1645, 1646,
1722, 1779
Об’єднання
   виробничі, виробничо-технічні, господарські, науково-виробничі, проектувальні,
промислові – 12, 14, 19, 42–44, 54, 76, 94, 96, 107, 115, 117, 119, 125, 151, 159–161,
201, 209, 228, 230, 273, 281, 284, 285, 383, 466, 488, 508, 531, 545, 570, 571, 583,
596, 602, 613, 620, 630, 634, 649, 652, 658, 663, 675, 690, 714, 737, 740, 742, 841,
854, 866, 885, 911, 921, 925, 927, 929, 962, 963, 1064, 1167, 1173, 1183–1185, 1190,
1204, 1218, 1225, 1226, 1231, 1236, 1245, 1247, 1249, 1250, 1255–1258, 1265, 1268,
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1627, 1636, 1665, 1676, 1701, 1709, 1719, 1724, 1741, 1746, 1763, 1764, 1770, 1778,
1783, 1799, 1801, 1805, 1807, 1809
   заготівельні – 48, 531, 634, 661, 841, 1095, 1167, 1171, 1715
   “Інтурист” – 163
   інші – 108, 139, 622, 728, 729, 847, 867, 918, 1263, 1721, 1751
   побутового обслуговування населення – 105
   релігійні – 153, 269, 618, 651, 1648, 1774
   торгівельні, “Торгзін” – 334, 548
Обслуговування населення
   господарське і комунальне – 191, 984
   культурне – 139, 335, 1716
   медичне – 188, 204, 242, 1199
   побутове – 105, 132, 153, 157, 203, 223, 266, 272, 335, 842, 1174, 1719
   санітарно-протиепідемічне – 204
   соціальне – 156
   торговельне – 119, 153, 641
Овочівництво – 89, 110, 118, 203, 217, 245, 250, 414, 638, 853, 1164, 1639
Опіка, опікунство – 360, 847, 1330, 1336, 1340, 1341, 1343, 1345, 1384, 1387, 1392, 1458,
1490, 1499, 1516
Оренда
   землі, господарств і житла – 1282, 1285, 1286, 1287, 1296, 1341, 1350, 1351, 1353,
1359, 1368, 1387, 1388, 1390, 1398, 1400, 1487, 1495, 1498, 1502, 1504, 1645, 1652,
1653
   підприємств – 199, 281, 540, 712, 1184, 1250, 1264, 1653, 1745. 1754, 1790, 1801
Палати
   економіки – 1440
   крайова – 1440
   мір і ваг – 704
   нотаріальна – 1645
   повітова земельна – 1350
Паливо (див. також Вугілля; Нафта нафтопродукти; Торф) – 14, 118, 152, 153, 156, 289,
549, 608, 1060, 1280, 1366, 1384, 1703, 1766, 1809
Пам’ятники – 152, 153, 479, 1279, 1523, 1548
Парки міські – 196, 369, 1765
Пароплави – 361, 1792
Пароплавства
   морські – 655, 679 , 713
   річкові – 679, 688
Партизани – див. Рух партизанський
Партії політичні
   єврейські (БУНД сіоністські соціал-демократичні та ін.) – 847
   інші – 751, 847, 1270, 1274, 1279, 1281, 1283, 1332, 1338, 1344, 1372, 1381, 1402,
1408, 1441, 1552, 1641
   Комуністична партія Закарпатської України – 249
   Комуністична партія СРСР (КПРС, ВКП(б), більшовики) – 118, 130, 133, 137, 158,
164, 201, 206, 207, 220, 222, 234, 335, 632, 673, 704, 922, 1095, 1111, 1136, 1149,
1168, 1177, 1195, 1744, 1805, 1806
.
   Комуністична партія України (КПУ, КП України, КП(б)У) – 9, 22–41, 46, 51, 77, 78,
95, 97, 101, 105, 106, 111, 112, 114, 115, 117–119, 121, 123, 124, 126, 127, 130, 132,
134, 136, 137, 139–142, 144–148, 152, 153, 156–159, 164, 197, 201, 203–205, 213,
220, 222, 234–237, 239, 245, 248, 249, 251–255, 257–267, 270–273, 275, 279, 294,
295, 297, 300, 301, 305, 307, 311, 312, 314, 318, 319, 320, 340, 342, 418–420, 425,
464, 466, 469, 470, 490, 491, 494, 495, 499, 508, 526, 527, 532, 547, 549, 559, 561,
568, 587, 588, 589, 593, 594, 604–606, 608, 609, 611, 612,615, 617, 619, 626–629,
632, 635, 642, 648, 654, 656, 659, 664, 684, 685, 689, 695, 697, 698, 720, 729, 731,
735, 736, 741, 842, 847, 849–851, 853, 856, 858, 859, 861, 863, 864, 913, 921, 922,
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1063, 1070, 1089, 1096, 1099, 1110–1129, 1133, 1136, 1140, 1141, 1143, 1144, 1149,
1152, 1156, 1159, 1162, 1163, 1167–1170, 1174, 1175, 1177, 1182, 1186, 1188, 1189,
1191, 1192, 1195, 1210, 1214, 1217, 1218, 1221, 1223, 1224, 1227, 1228, 1230, 1232,
1235, 1237, 1239, 1241, 1613, 1615–1619, 1624, 1626, 1629, 1631, 1632, 1649, 1654,
1664, 1665, 1667, 1668, 1677, 1678, 1688, 1690, 1693, 1694, 1696, 1700, 1702, 1705,
1706, 1710–1713, 1715, 1717, 1719, 1720, 1724, 1727–1730, 1733, 1744, 1748, 1753,
1764, 1775, 1779, 1785, 1802, 1809
   Комуністичні партії Європи – 1331, 1426, 1443
   монархічні – 1381
   націоналістичні – 1332
   німецькі – 847
Паспорти громадян, паспортний режим – 1, 129, 386, 1344, 1353, 1406, 1439, 1440, 1443,
1511, 1539, 1729
Паспорти архівів, підприємств, виробничо-технічні, районів, областей тощо – 17, 144,
162, 176, 285, 513, 582, 602, 649, 652, 653, 698, 700, 847, 848, 866, 1056, 1064,
1080, 1193, 1251, 1711, 1742, 1745, 1757, 1771, 1778, 1781, 1789, 1808, 1809
Патенти – 233, 1810
Педагоги – див. Вчителі
Пенсії, пенсійне забезпечення – 80, 269, 685, 1359, 1384, 1401, 1620, 1661, 1662, 1710
Пенсіонери – 157, 370, 1170, 1620, 1662
Переписи
   населення в цілому та окремих категорій громадян – 1, 73, 125, 180, 241, 289, 628,
734, 1137, 1152, 1285, 1350, 1401, 1441, 1525, 1562, 1768
   рухомого і нерухомого майна, продовольства – 112, 241, 366, 734, 1384
Переселення і переселенці – 1, 5, 112, 126, 127, 129, 135, 178, 268, 288, 490, 588, 626, 689,
844, 1214, 1613, 1660, 1664, 1693, 1710
Печатки (у діловодстві) – 686, 708, 1707
Пияцтво і боротьба з ним (див. також Алкоголізм і боротьба з ним) – 118, 119, 130, 132,
139, 149, 153, 156, 220, 239, 279, 641, 1092, 1132, 1134, 1136, 1141, 1147, 1150,
1152, 1154, 1166
Підготовка об’єктів на випадок війни планова (мобпідготовка) – 79, 113, 118, 136, 142,
143, 157, 163, 164, 179, 182, 202, 205, 230, 235, 238, 274, 276, 279, 280, 282, 286,
293, 295, 555, 603–606, 608, 609, 612, 615, 617, 623, 628, 629, 635, 640, 642–644,
650, 654, 659, 871, 872, 874, 881, 1130–1132, 1135, 1143, 1146, 1149, 1151, 1159,
1160, 1163, 1164, 1166, 1167, 1173, 1720
Підпільні організації, підпільний рух – 234, 418, 590, 651, 855, 1433
Письменники (див. також Літератори) – 6, 128, 855, 1061, 1067
Плани населених пунктів – 593, 1271, 1277, 1364
Повстання (див. також Рух повстанський) – 6, 290, 298, 303, 1331
Погроми – 1751
Податки, збирання податків, податкова політика – 8, 56, 86, 90, 120, 238, 345, 353, 372,
375, 376, 382, 385, 902, 984, 1270, 1284, 1285, 1288, 1327, 1384, 1569
Пожежна безпека – див. Безпека пожежна
Пожертви, збирання пожертв – 1370, 1396, 1400
Позбавлення
   виборчих прав – 60, 111, 112, 129, 141, 152, 173, 180, 186–188, 192, 843, 1071, 1631
   волі – 1346, 1557
   громадянства (у Румунії) – 1281, 1330, 1337, 1342, 1384, 1396, 1401, 1458, 1487,
1491, 1492, 1500, 1506, 1522, 1526, 1527, 1530, 1535, 1574, 1582, 1652
Позики державні та ін. – 133, 153, 180, 228, 235, 237, 847, 1093, 1341, 1723
Поліція, поліцейські, поліцаї (на території Буковини; див. також Сигуранца) – 1270,
1273, 1274, 1276, 1279–1281, 1283, 1284, 1331, 1332, 1337–1339, 1344, 1354, 1355,
1371, 1380, 1402, 1404, 1406, 1412, 1440–1443, 1447, 1512, 1514, 1517, 1518, 1531,
1539, 1542, 1545, 1549–1555, 1558, 1566, 1569, 1570, 1582, 1587, 1605, 1612, 1641,
1652, 1671
Поліція державна і політична (в довоєнній Польщі) – 123, 593, 744, 746, 748–808, 811–
836, 839, 840, 847
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Поліція допоміжна (охоронна) українська (періоду нацистської окупації) – 57, 58, 63, 74,
75, 84, 86, 167, 365, 377, 384, 387, 399, 404, 406, 418, 847, 901
Поляки – 1, 187, 196, 400, 588, 590, 943, 1357, 1443, 1484, 1521, 1522, 1533, 1539, 1549,
1600
Поміщики – 348, 1537, 1653
Порти
   інші – 655, 679
Миколаївський – 655, 658, 713
морські – 703, 713
Одеський – 662, 689, 713
Очаківський – 655
Петербурзький – 662
річкові – 703
Поселенці (спецпоселенці) – 112, 124, 127, 144, 152, 290, 846, 851
Посольства – 1439, 1440, 1539
Пошта – див. Зв’язок
Працевлаштування – 80, 112, 124, 135, 141, 144, 150, 184, 187, 188, 201, 237, 268, 288,
335, 349, 351, 353, 359, 370, 372, 373, 639, 689, 884, 1146, 1589, 1678, 1693, 1696,
1710
Представництва і експозитури – 109, 117, 283, 578, 744, 844, 910, 980, 1039, 1040, 1086,
1170, 1233, 1439
Преса – (див. також Газети; Журнали) 93, 128, 148, 407, 497, 637, 886, 1061, 1089, 1133,
1166, 1175, 1252, 1270, 1273, 1669
Призовники – 5, 132, 134, 143, 149, 152, 153, 178, 184, 187, 195, 202, 215, 224, 231, 235,
274, 293, 295, 297–299, 301–327, 464, 555, 624, 629, 643, 648, 865, 1130, 1131,
1134–1136, 1142–1144, 1146–1148, 1151, 1159, 1162, 1167, 1169, 1177, 1441, 1642,
1682–1685
Приписки, окозамилювання та боротьба з ними – 116, 132, 136, 15, 156, 289, 603, 604,
608, 609, 615, 616, 626, 631, 635, 641, 643, 646, 648, 673
Прокуратури – 65, 109, 123, 137, 138, 174, 229, 239, 243, 265, 277, 278, 290, 298,
509–512, 514, 515, 518–523, 525, 528–530, 534, 536, 538, 544, 546, 550, 551,
553, 554, 558, 562–564, 566, 567, 572, 590, 591, 645, 725, 736, 738, 744, 746,
891, 950, 977, 982, 986, 987, 989–991, 994–1000, 1006, 1008–1010, 1012–
1021, 1023, 1026, 1027, 1031, 1034, 1038, 1041–1043, 1047, 1051, 1069,
1086, 1157, 1206, 1219, 1233, 1240, 1330, 1334, 1335, 1728, 1776, 1779, 1811
Прокурори, прокурорсько-слідча робота – 65, 109, 137, 147, 174, 229, 243, 278, 290, 509,
510, 514, 525, 553, 564, 572, 590, 591, 645, 736, 738, 746, 891, 950, 977, 987, 989,
991, 994, 995, 1015, 1017, 1019, 1021, 1041, 1069, 1086, 1157, 1158, 1219, 1233,
1240, 1333, 1335, 1728, 1776, 1811
Пропаганда
   антидержавна – 1507
   антикомуністична, антирадянська – 130, 239, 1133
   атеїстична – 116, 139, 1733
   буржуазна, буржуазно-націоналістична – 130, 139
   військових і військово-технічних знань – 134, 702, 1169
   інша – 130, 139, 163, 1133, 1267, 1354, 1442, 1499, 1556, 1775, 1805, 1806
   комуністична – 1344, 1402, 1405, 1442
   націоналістична – 1329, 1331, 1442, 1483, 1512, 1587, 1605
   природничо-наукових та екологiчних знань – 724
   релігійна – 130, 139
   сіоністська – 130, 139, 1133
   спеціальна – 300, 301, 318
Птахівництво – 965
Пункти
   будівництва – 15, 850
   відгодівельні – 96, 1718
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   з визначення врожайності – 408, 409, 972, 973, 975
   заготівельні – 89, 196, 332, 347, 352, 841, 906, 966, 1640, 1650
   збірні, навчально-збірні – 1144, 1162, 1680
   зооветеринарні – 1663
   інші – 639, 1754
   контрольні, контрольно пропускні – 1, 820
   опорні громадськості та міліції – 220
   полігонометрії – 1795
   поліцейські прикордонні – 1549, 1565
   приймально-розподільні, приймально-евакуаційні – 1, 629, 689
   призовні військкоматів– 235, 1681, 1686
   спостереження і лабораторного контролю – 113
   уповноважених банків – 228, 720, 1708
   управління цивільною обороною, партійних і радянських органів – 604, 628
П’ятидесятники – 651
Радгоспи – 1, 96, 149, 201, 202, 222, 585, 587. 626, 640, 674, 909, 954, 1138, 1141, 1148,
1163, 1218, 1663, 1799
Радіація, радіаційний контроль – 113, 118, 179, 184, 195, 237, 242, 611, 625, 646, 699, 844,
866, 883, 1095, 1099, 1138, 1141, 1142, 1199, 1802
Радіо, радіомовлення – 93, 115, 213, 217, 218, 220, 363, 420, 637, 1220, 1279, 1441, 1652,
1711
Радіологія, радіологічні лабораторії, обстеження – 107, 118, 638, 718, 1097, 1199, 1782,
1784
Радіонавігація – 576
Радіофікація – 115, 213, 864, 1220, 1765, 1803, 1805
Реабілітація репресованих осіб – 239, 514, 599, 684, 1086, 1092, 1219, 1710, 1728, 1794
Ревізії, ревізійна діяльність – 197, 200, 217, 225, 228, 239, 247, 319, 375, 419, 424, 514,
516, 847, 893, 902, 950, 995, 1018, 1020, 1026, 1027, 1034, 1047, 1158, 1213, 1217,
1716, 1722, 1728, 1730, 1742
Редакції ЗМІ – 6, 400, 420, 637, 855, 1175
Реемігранти, рееміграція – 112, 124, 127, 129, 132, 135, 141, 144, 149, 150, 153, 154, 186,
588, 611, 685, 689, 884
Резерви
   військові – 698, 1718
   державні матеріальні – 184, 513, 516, 853, 914, 941, 966, 967, 1095, 1633, 1697,
1701
   лісосічного фонду – 854, 1166
   мобілізаційні – 151, 160, 190, 238, 242, 295, 647, 650, 661, 698, 739, 967, 1094, 1706,
1713, 1723, 1764
   продовольчі (продуктові) – 342, 967, 1094, 1173, 1668, 1697, 1718
   трудові – 132, 543, 739, 1215, 1633
.
   фінансові – 228
Рейхсдойче (див. також Фольксдойче) – 1156
Реквізиції (див. також Вилучення, Конфіскації) – 1280, 1288, 1327, 1355, 1371, 1396,
1401, 1441, 1442, 1491, 1503, 1572
Реконструкція підприємств, населених пунктів, іншої інфраструктури – 16, 17, 222, 223,
273, 285, 454, 649, 653, 655, 659, 698, 703, 841, 843, 853, 916, 940, 964, 976, 979,
1254, 1615, 1631, 1748, 1754, 1765, 1789, 1806, 1809
Репатріація, репатріанти і надання допомоги репатрійованим – 1, 5, 10, 111, 124, 126,
129, 132, 135, 140, 141, 149, 150, 153, 179, 184, 186, 196, 237, 268, 304, 418, 490,
588, 611, 685, 689, 820, 839, 843, 844, 846, 884, 924, 938, 955, 1028, 1062, 1347,
1358, 1359, 1377, 1385–1388, 1390–1392, 1394, 1396–1400, 1440, 1492, 1496, 1498,
1500, 1502, 1504, 1505, 1507, 1510, 1518, 1539, 1573, 1574, 1577, 1631, 1653, 1654,
1660, 1693, 1696, 1710, 1729
Репресії, репресовані – 200, 239, 514, 591, 1086, 1092, 1641
Ресурси
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   водні – 107, 844, 1644
   вторинні – 13
   матеріальні, матеріально-сировинні, матеріально-технічні – 159, 342, 659, 741,
1729
   мобілізаційні – 616, 639, 640
   паливно-енергетичні – 116, 118, 149, 153, 156, 159, 605, 631, 659, 1153
   природні – 142, 222, 721, 1259
   продовольчі (хлібні) – 48, 117, 342, 531, 612, 615–617, 627, 628, 643, 648, 1153, 1164,
1171, 1202
   трудові (кадрові) – 95, 142, 157, 160, 222, 223, 241, 266, 268, 289, 293, 298, 326, 350,
506, 537, 585, 622, 623, 689, 698, 734, 853, 884, 1096, 1137, 1152, 1214, 1222, 1229,
1619, 1622, 1768, 1785
   фінансові – 1730, 1812
Реформи
   аграрні (земельні) – 400, 1443
   адміністративно-виробничі, адміністративно-господарчі – 471, 480
   адміністративно-територіальні – 47, 331, 408, 465, 481, 915, 935, 1110
   грошові – 133, 873
   інші – 115, 733, 1270
   судові – 114, 411, 687, 747, 1176, 1205
Рибне господарство, рибальство – 178, 844, 1373, 1801, 1805
Ринки, ринкові стосунки – 119, 237, 613, 626, 698, 1093, 1225, 1258, 1278, 1512
Робоча сила (див. також Бронювання робочої сили, Ресурси трудові) – 118, 150, 203, 237,
268, 310, 319, 395, 611, 628, 883, 964, 1400, 1633, 1729
Розміновування територій – 112, 126, 135, 141, 152, 154, 187, 454, 1711
Розшук
   військовозобов’язаних, призовників – 316, 319, 324
   дезертирів – 143, 155, 298, 1331, 1332, 1339, 1344, 1355, 1362, 1371, 1405, 1411,
1438, 1447, 1567, 1568, 1569
   карний – 412, 468, 489, 803, 1331, 1332, 1339, 1354, 1355, 1371, 1382, 1411, 1415,
1416, 1438, 1442, 1447, 1568, 1569
   корисних копалин – 598
   осіб інших категорій – 305, 450, 555, 588, 1280, 1344, 1379, 1389, 1400, 1413, 1436,
1438, 1441, 1447, 1525, 1554, 1555, 1569
   політичний – 1412, 1438, 1441, 1443
   шпигунів – 744, 751, 764, 765, 769, 770, 775, 777, 779, 791, 792, 794–796, 798, 803,
806, 821, 824, 837, 1331, 1569
Рослинництво – 118, 698, 733, 1142, 1256, 1624, 1704
Роти
   автомобільна – 918
   жандармерії – 1329, 1344, 1444, 1445
   прикордонні державної поліції – 751, 823
Румуни – 1274, 1275, 1299, 1381, 1402, 1556
Рух
   комуністичний – 1281, 1283, 1331, 1337, 1338, 1344, 1408, 1411, 1429, 1441, 1443,
1447, 1491, 1514, 1517, 1542, 1552, 1558
   націоналістичний – 1338, 1344, 1402, 1429, 1485, 1514, 1517, 1542, 1641
   національно-визвольний – 1061, 1331, 1332, 1443
   партизанський – 150, 418
   політичний – 749
   революційний – 1332
   робітничий – 1331, 1443, 1514, 1517, 1542
   фізкультурний – 462
Саботажі і боротьба з ними – 1402, 1549
Сади міські – 196, 369
Садівництво – 1187
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Садки дитячі – 248, 370, 447, 669, 1143, 1357, 1731, 1783
Самогоноваріння і боротьба з ним – 50, 149, 153, 239, 605, 618, 627, 635, 648, 930, 1147,
1152, 1154
Санаторії, санаторно-курортне забезпечення – 113, 271, 1199, 1208, 1788
Сандружини, санпости – 224, 1147, 1154
Санітарний стан і нагляд населених пунктів та інших об’єктів – 107, 113, 116, 119, 130,
180, 226, 242, 351, 556, 631, 641, 718, 810, 1048, 1151, 1280, 1284, 1402, 1549,
1569, 1785
Санітарно-оборонна робота – 98, 459, 547, 1717
Свідоцтва (документи різного роду) – 319, 728, 1299, 1348, 1356, 1357, 1385, 1400, 1440,
1497, 1610
Свята та відзначення святкових подій – 201, 209, 240, 915, 1374, 1440, 1651, 1664, 1688,
1753
Священики – 129, 1279, 1373, 1558
Сектанство (див. також баптизм) – 604, 651, 1329. 1429, 1483, 1536, 1582 1605, 1641
Сигуранца – 1281, 1331, 1337, 1338, 1402, 1443, 1514, 1517, 1542, 1552, 1558
Синагоги – 291
Слідчі, слідчі справи, прокурорсько-слідча, оперативно-слідча діяльність – 65, 109, 137,
174, 200, 229, 243, 290, 411, 467, 468, 509, 514, 525, 553, 558, 564, 572, 591, 645,
725, 746, 748, 765, 950, 989, 994, 995, 1015, 1017, 1019, 1021, 1041, 1069, 1157,
1219, 1283, 1335, 1337, 1354, 1402, 1409, 1418, 1420, 1423, 1430, 1434, 1442, 1446,
1456, 1459, 1460, 1465, 1468, 1472, 1473, 1513, 1536, 1543, 1547, 1558, 1559, 1572,
1591–1599, 1602, 1604, 1606–1609, 1641, 1728, 1776, 1811
Союзи
   гірничих робітників Всеросійський – 197
   крайовий кооперативний – 245
   лицарів ордена “Залізного хреста” – 6
   стрілецький – 123
   товариств друзів оборони, авіаційного та хімічного будівництва Союзу СРСР –
1711
   українських журналістів і письменників – 6
   товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – 691
Спекуляція і боротьба з нею – 119, 156, 196, 200, 203, 213, 639, 641, 642, 648, 930, 1132,
1154, 1168, 1531
Спеціалізація виробництва та іншої діяльності – 133, 161, 222, 228, 479, 596, 669, 674,
693, 710, 712, 743, 1185, 1190, 1203, 1225, 1243, 1246, 1250, 1251, 1258, 1756,
1758, 1766, 1770, 1790, 1794, 1810
Спілки
   інші – 791, 847, 1283, 1330, 1370
   культурно-освітня – 447
   промислові – 1053–1055
   промислової кооперації – 912, 1706
   професійні – 7, 44, 51, 147, 197, 217, 271, 335, 405, 419, 448, 569, 578, 882, 913, 1170,
1716, 1804, 1807, 1809
   сільськогосподарської кооперації – 110
   споживчої кооперації та споживчих товариств – 52, 121, 245, 421, 638, 1164, 1208,
1625, 1639, 1659
   товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР – 1717
   ТСОАВІАХІМ – 454
   Українська селянська – 400
Спортивна робота – 139, 147, 178, 224, 274, 421, 439, 462, 552, 847, 1130, 1135, 1170,
1274, 1652, 1699, 1711, 1777
Судові справи і рішення (див. також Процеси судові) – 65, 97, 200, 239, 243, 278, 411,
424, 736, 738, 1071, 1086, 1157, 1158, 1343, 1406, 1428, 1727
Станції (див. також Електростанції)
   бактеріологічні – 1141
   ветеринарні – 1141
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   виноробська – 699
   газогенераторні – 219
   залізничні – 19, 781, 1783
   інші – 1789
   компресорні – 219
   машинно-тракторні (МТС) – 1001, 1002, 1007, 1022, 1035, 1141, 1677
   машинолічильна – 1222
   метрополітену – 1729, 1773
   насосні – 858
   переливання крові – 242
   підземної газифікації вугілля – 219
   рятувальна – 221
   санітарно-епідеміологічні – 47, 53, 66, 77, 103, 625, 716, 718, 883. 1145, 1199, 1784
   сільськогосподарські науково-дослідні – 1704
   телефонні – 393
   юних техніків, юних натуралістів – 586
Старостати – 350
Староства повітові – 744, 746, 747, 750, 751, 753, 754, 764, 767–771, 774, 775, 777, 778,
781, 791, 798, 807, 808, 810, 813, 815, 820, 823, 824, 838–840
Старости – 57, 87, 176, 346, 358, 399, 412, 748, 846, 1374
Статистика і статистичні установи, підрозділи – 22, 51, 65, 73, 97, 98, 117, 120, 123, 125,
128, 132, 137, 143, 147, 155, 174, 197, 222, 225, 229, 237, 241, 243, 246, 256, 265,
271, 289, 290, 293, 297, 299, 304, 307, 335, 344, 346, 365, 424, 426, 450, 464, 501,
506, 533, 577, 578, 582, 585, 588, 590, 591, 599, 619, 621, 622, 645, 650, 652, 653,
657, 678, 679, 687, 688, 727, 733, 736, 738, 848, 875, 882, 892, 893, 896, 898, 906,
910, 913, 977, 979, 982, 986, 987, 989, 991, 994, 996–1000, 1005, 1006, 1008–1010,
1012–1021, 1026, 1027, 1042, 1047, 1051, 1066, 1069, 1086, 1087, 1090–1092,
1136, 1152, 1157, 1158, 1170, 1202, 1205, 1206, 1219, 1222, 1233, 1240, 1279, 1282,
1287, 1339, 1433, 1443, 1455, 1490, 1499, 1503, 1511, 1513, 1522, 1587, 1622, 1629,
1641, 1644, 1652, 1721, 1722, 1726–1728, 1747, 1763, 1768, 1776, 1779, 1797, 1804,
1807–1810
Статути партій товариств та ін. – 6, 154, 197, 245, 256, 271, 287, 339, 447, 602, 694, 749,
1274, 1331, 1374, 1402, 1516, 1556, 1652, 1741, 1752, 1800
Страхування соціальне і страхові установи, організації – 197, 271, 569, 578, 1170, 1359,
1778, 1800, 1807–1810
Студенство – 92, 130, 169, 182, 198, 214, 216, 220, 227, 363, 694, 847, 858, 943, 958, 1143,
1281, 1331, 1373, 1434, 1635, 1673, 1700, 1749, 1752, 1753, 1802
Страйки страйковий рух – 1281, 1331
Судді та інші працівники судів (судові виконавці, секретарі, експерти, медики, засідателі та ін.)
   апеляційних судів – 114
   загальної юрисдикції – 745, 1334, 1342, 1458, 1722
   мирових судів – 747
   народних судів – 114. 138, 155, 239, 411, 738, 1158, 1727
Суди і судові органи
   апеляційні – 114, 745, 746, 1092, 1158, 1330, 1333, 1353, 1590
   арбітражні – 602
   верховні – 1, 4, 97, 114, 239, 411, 533, 599, 619, 678, 846, 893, 1158, 1206, 1629
   військові – 1176
   військово-польові – 1513, 1540
   волосні – 1341
   гродські – 745, 747
   губернські – 200
   дільничі – 411
   загальної юрисдикції – 1, 137, 174, 200, 278, 411, 464, 590, 619, 621, 687, 727, 736,
738, 744, 892, 1086, 1092. 1157, 1158, 1233, 1333, 1338, 1339, 1344, 1352. 1384,
1392, 1404, 1406, 1428, 1576, 1580, 1722, 1727
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змішані – 1341, 1343, 1345, 1388. 1458, 1588
комунальні – 1341
крайові – 1273, 1340, 1341, 1539
лінійно-транспортні – 678, 679, 688
мирові – 747
місцеві – 138, 1092
міські – 138, 411, 599, 738, 746, 747. 1779
надзвичайні – 745
народні – 97, 114, 138, 155, 186, 192, 239, 411, 424, 599, 619, 621, 687, 738, 1087,
1158, 1205, 1206, 1629, 1722, 1727, 1737, 1779
   обласні – 97, 114, 138, 196, 204, 239, 424, 533, 599, 619, 621, 687, 688, 738, 893, 1087,
1092. 1158, 1205, 1206, 1629, 1722. 1727
   округові – 744–747, 1340, 1341
   повітові – 411, 745. 1330, 1340, 1341
   присяжних засідателів – 1334
   районні, міжрайонні – 138, 738, 1629, 1779
   сільські – 1340, 1342
   спеціальні табірні – 204
Судимості – 738, 892, 1727
Суднобудування і судноремонт – 607, 620, 622, 636, 650, 657, 703, 788, 1093, 1800, 1803,
1804, 1806, 1808–1810
Схеми: технологічні, електрифікації, газопостачання та ін. – 1, 7, 10–12, 15, 17–19, 111,
112, 116, 142, 161, 162, 169, 221–223, 225, 583, 589, 698, 843, 850, 852–854, 858,
859, 864, 940, 979, 1060, 1136, 1161, 1272, 1364, 1504, 1550, 1641, 1687, 1709,
1711, 1754, 1767, 1783, 1785, 1795, 1809
Таємниця та її дотримання (охорона)
   військова – 148, 637, 745, 886, 1089, 1193, 1669
   державна – 94, 115. 116, 123, 148, 176, 181, 236, 241, 497, 616, 637, 653, 670, 698,
753, 842, 845, 847, 849, 854, 856, 857, 860–863, 866, 868–870, 872, 873, 875–879,
881, 886, 945, 958, 961, 1005, 1089, 1091, 1141, 1143, 1175, 1176, 1193, 1252, 1615,
1620, 1669, 1779, 1812
Тарифи – 195, 1222
Тваринництво – 118, 149, 153, 203, 491, 623, 733, 853, 908, 968, 1190, 1258, 1278, 1614,
1624, 1670, 1735
Театри – 447, 1270, 1556, 1621, 1637, 1731, 1761, 1783
Телебачення – 93, 218, 637, 1761
Терор, терористичні акти – 299, 590, 935, 1402, 1549
Техніка безпеки на виробництві, транспорті та ін. – 20, 116, 118, 136, 147, 149, 153, 156,
201, 209, 211, 237, 273, 437, 479, 540, 574, 576, 577, 606, 609, 615, 616, 626, 629,
631, 641, 650, 656, 657, 884, 988, 1149, 1150, 1273, 1705, 1745, 1770, 1778, 1788,
1804, 1809
Технікуми – 198, 220, 400, 858, 1187, 1804
Тиф висипний і черевний – 92, 131, 136, 149, 172, 235
Товариства
   акціонерні (у т.ч. ВАТ, ЗАТ, ПАТ, ТДВ) – 11, 16, 18, 19, 42, 159, 160, 199, 371, 466,
479, 607, 647, 675, 700, 710, 737, 743, 885, 917, 1080, 1225, 1226, 1231, 1256,
1258, 1264, 1266, 1713, 1743, 1745, 1754, 1756, 1757, 1789, 1790, 1796, 1801, 1803,
1809
   благодійні – 1274, 1281
   громадські – 1274. 1279, 1440
   жіночі – 1370, 1443
   єврейські сіоністські, еміграційні, релігійні, професійні, культурно-просвітницькі
та ін. – 847, 1374
   інші – 791, 847, 1270, 1273, 1274, 1279, 1283, 1330, 1338, 1441. 1447, 1516, 1517,
1550, 1552, 1631
   кооперативні – 421, 1208

678

Предметно-тематичний покажчик
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

культурологічні – 1281
монархічні – 1516, 1548
націоналістичні – 1402, 1550, 1571, 1652
педагогічні (освітянські) – 858
професійні – 1281
Російське військово-історичне – 422
румунської культури і літератури на Буковині – 1556
споживчі – 52, 121, 217, 245, 421, 638, 1164, 1208, 1625
фізкультурно-спортивні – 462, 1274
Червоного Хреста України та Червоного Півмісяця – 98, 143, 152, 202, 547, 691,
1717
Товариства добровільні
   “Жіноча громада” – 1443
„Луг” –
“Пласт” – 847
“Просвіта” – 847
“Просвітянська хата” – 847
“Руська бесіда” – 1443
“Руський народний дім” – 1652
„Сільський господар” – 847
“Січ” – 1516
“Союз українок” – 847
   сприяння обороні (ДТСААФ, ТСОАВІАХІМ, ДТСФЛОТ, ДТСАРМ, ДТСАВ,
ТСОУ) – 120, 124, 134, 143, 152, 439, 455–458, 552, 633, 701, 702, 895, 896, 928,
1065, 1099, 1151, 1163, 1169, 1248, 1617, 1711, 1777, 1793
Товарообіг – 95, 119, 217, 289, 695, 698, 1625
Торгзін – див. Всесоюзне об’єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР
Торф, торфорозробки – 893, 1745
Травматизм виробничий – 73, 125, 132, 136, 147, 153, 156, 195, 201, 209, 289, 438, 449,
569, 574, 606, 734, 1131, 1143, 1151, 1152, 1170, 1222
Транспорт
   автомобільний – 12, 150, 151, 156, 195, 217, 230, 286, 289, 449, 609, 629, 630, 635,
642, 643, 734, 739, 742, 916, 918, 988, 1138, 1139, 1147, 1150, 1151, 1153, 1154,
1212, 1222, 1231, 1260, 1261, 1503, 1562, 1626, 1687
   загального призначення – 16, 17, 95, 222, 223, 228, 235, 243, 270, 286, 293, 549, 630,
720, 842, 852, 864, 1149, 1213, 1270, 1288, 1327, 1355, 1371, 1396, 1441, 1442,
1491, 1496, 1622, 1735, 1747
   залізничний – 289, 449, 629, 739, 1168, 1243, 1704
   міський – 221, 739
   місцевий – 626
Трести
   автомобільні (транспортні) – 918, 1231, 1626
   будівельні, будівельно-монтажні, будівельних матеріалів – 11, 19, 112, 206, 207,
219, 228, 453, 571, 636, 656, 696, 703, 708, 709, 960, 964, 1037, 1209, 1246, 1249,
1254, 1257, 1756, 1780, 1783, 1786, 1788, 1790
   вугільнодобувні – 201, 209
   геологорозвідувальні – 598, 1724
   громадського харчування – 907
   електротехнічні – 488, 575, 620, 737
   зеленого будівництва – 221
   інші – 712, 1698, 1765, 1783, 1799
   лісопромислові, лісогосподарчі – 1627, 1702
   машинобудівні – 466
   металургійні – 199, 222
   м’ясомолочної промисловості – 853, 921, 965
   паливні – 549, 1623
   плодоовочеві – 1639
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   проектні – 11, 12, 15, 18
   радгоспів – 909
   спиртові – 1701, 1703
   текстильної, трикотажної, швейної промисловості – 676, 1049, 1050
   харчової промисловості – 460, 674
   хімічної промисловості – 339
   хлібопекарські – 273, 1672
   цукробурякові, цукрової промисловості – 44, 96, 437, 927, 969, 1036, 1668, 1697
Трибунали
   верховні – 4, 200, 411
   військові – 8, 129, 141, 150, 152, 196, 200, 204, 679, 738, 1176, 1276, 1501, 1540,
1794
   військово-транспортні – 678, 679, 738
губернські революційні –
обласні –
повітові – 1308, 1330, 1333–1336, 1523
революційні – 4, 200, 411
Трудодні, їх облік та нарахування – 350
Туризм, туристи, їх обслуговування – 51, 163, 271, 335, 569, 592, 1170, 1267, 1279, 1744,
1791
Тюрми (див. також В’язниці) – 156, 174, 590, 851, 746, 924, 1131, 1157, 1346, 1557
Українці – 184, 1356, 1402, 1512
Університети – 92, 130, 198, 214, 216, 227, 400, 580–581, 694, 724, 858, 943, 1133, 1187,
1635, 1673, 1737–1740, 1747–1749, 1753, 1760–1762, 1802
Уповноважені міністерств відомств інших установ окремих осіб тощо – 1, 73, 115, 125,
129, 228, 241, 245, 265, 267, 288–289, 291, 414, 426, 499, 501, 506, 565, 622, 651,
704, 720, 734–735, 841, 854–855, 906, 1090, 1135–1136, 1151, 1193, 1237, 1244,
1374, 1613, 1622, 1624, 1647–1648, 1702, 1708, 1732–1733, 1774–1775, 1802
Управи
   гмінні – 744, 810
   групова – 1745
крайові – 1270–1271, 1273, 1373–1374
міські – 123, 358, 360, 364, 368–369, 374, 378, 396, 398, 843, 1284, 1503
общинна – 1271
округові – 1284
повітові – 83, 1270–1272
поліцейська – 1273
   районні – 56–59, 62–63, 72, 74–75, 82, 84–87, 90, 123, 167, 176, 344–346, 349, 365–
366, 368, 370, 372–373, 375–376, 378, 385, 387–390, 399, 401
сільські – 56–58, 63, 72, 84–86, 176, 344–346, 353–357, 365–366, 372, 375–376,
379–381, 385–386, 389, 399, 847
Урожайність сільськогосподарських культур – 1666
Установчі збори – 1531
Училища – 169, 182, 265, 274, 280, 447, 543, 576–577, 586, 594, 669, 692–693, 858, 943,
1132, 1143, 1146, 1187, 1215, 1667, 1744, 1746, 1804
Фабрики
   взуттєві – 1707, 1746, 1770
   інші – 199, 209, 462, 714, 1185, 1665, 1674, 1757
   кондитерські – 106, 941, 1744
   меблеві – 159, 266
   сірникова – 110
   трикотажні – 1184, 1709
   швейні – 44, 676, 1184–1185, 1676
Ферми державні і тваринницькі – 635, 1258, 1652
Фізична культура, фізичне виховання – 147, 198, 227, 1170, 1516, 1699
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Фірми – 199, 362, 595, 743, 921, 1330, 1440, 1520, 1539, 1709
Флот
   військово-морський – 231, 626, 669, 1789
   інший – 150, 728, 867, 1738, 1800–1801, 1805, 1808
   морський – 662, 692, 713, 1800
   річковий – 725
   Чорноморський – 582, 655, 1785, 1788, 1791, 1794–1795, 1797–1798
Фольксдойче (див. також Рейхсдойче) – 167, 360, 363, 392, 396, 1156
Фонди
   архівні – 64, 236, 275, 291, 418, 338, 593, 848, 1156, 1193, 1711–1712, 1720, 1782,
1784, 1786–1788, 1791, 1796, 1798, 1803
   бібліотечні – 131, 637, 724, 1089, 1637, 1762
   житлові – 112, 125, 147, 210, 241, 289, 734, 1615, 1783, 1797
   земельні – 118, 1614
   інші – 94, 125, 131, 132, 143, 149, 152, 159, 163, 184, 202, 215, 222, 225, 228, 237, 281,
289, 506, 592, 622–623, 637, 649, 652, 733–734, 853–854, 920, 1004, 1059, 1090,
1093, 1133, 1143, 1152, 1166, 1270, 1364, 1370, 1373, 1396, 1400, 1494, 1589, 1671,
1702, 1745, 1768, 1780–1781, 1792, 1797, 1801, 1809
   продовольчих товарів – 203, 237
   секретні таємні включаючи й архівні – 3, 7, 21, 176, 275, 478, 945, 1156, 1734
Фотографія, фотосправа – 413, 1789
Фронти – 1, 55–56, 58, 199, 288, 297–299, 302–310, 312–327, 453, 588, 707, 1346, 1348–
1350, 1356, 1358, 1370, 1387, 1390, 1392, 1396, 1398, 1458, 1489–1490, 1492,
1495–1496, 1501–1502, 1504, 1507, 1641, 1644, 1718
Хабарництво і боротьба з ним – 22, 118–119, 132, 149, 152–153, 156, 639, 642–643, 738,
1168, 1330, 1792
Харчування громадське –113, 119, 121, 210, 626, 842, 907, 1147, 1625, 1732, 1791
Художня самодіяльність – 186, 1700
Цензура – 93, 128, 148, 497, 746, 886, 1175, 1531, 1669
Церкви – 129, 170, 180, 185, 192, 288, 291, 341, 535, 565, 651, 664, 682, 1135, 1594, 1597–
1598, 1647–1648
Цигани – 150
Ціни – 119, 125, 157, 159, 230, 334, 907, 1222, 1396, 1745
Цінності
   архітектурні – 1800
   бібліотечні – 5
   матеріальні – 133, 149, 160, 206, 228, 236, 245, 450, 507, 513, 613, 647, 650, 661,
693–694, 1166, 1392, 1557, 1725, 1734, 1742
   музейні – 697
Чиновники – 83
Червоноармійці – 344, 379
Шахти і шахтоуправління – 12, 20, 125, 196, 198, 201, 209, 226, 1243
Школи
   жандармська – 1544
   загальноосвітні – 129, 196, 214, 230, 248, 265, 370, 447, 462, 576, 669, 858, 915, 985,
1133, 1143, 1146, 1284, 1356–1358, 1363, 1370, 1440, 1543, 1658, 1667, 1736, 1761,
1783
   початкові – 1357, 1610
   ЦО – 1711
   фабрично-заводського навчання – 132, 196, 1744, 1746
Шпиталі – див. Госпіталі
Шпигунство – 746, 748, 750–755, 759–760, 762, 764–771, 773, 775–777, 779–784, 786–
787, 789–790, 792, 796, 798–799, 802–803, 805, 810, 816–819, 824–828, 833, 836,
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839–840, 847, 1362, 1531, 1565, 1567–1569, 1587
Штаби – 1, 79, 120, 128, 150, 171, 194, 205, 212, 231, 238, 247, 304, 422, 458, 573, 635, 772,
865, 902, 941, 1046, 1094, 1161, 1169, 1238, 1337, 1412, 1496, 1690, 1720
Штампи – 686
Ювілеї – 1149, 1693, 1775
Юстиції органи – 1, 97, 114, 138, 155, 200, 239, 290, 424, 464, 533, 599, 619, 621, 678,
687–688, 727, 738, 746, 892–893, 1087, 1092, 1158, 1205–1206, 1271, 1273, 1330,
1334–1335, 1340–1341, 1346, 1353, 1458, 1557, 1588, 1590, 1629, 1645, 1722, 1727,
1779
Якість зерна та іншої продукції – 117, 234, 244, 283, 285, 531, 629, 631, 653, 910, 1039,
1040, 1095, 1171, 1202, 1801, 1807
Ясла дитячі – 360
Ящур та боротьба з ним – 118, 132, 153, 1131, 1141, 1145, 1173
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Абхазія – 1787
Австрія – 1270, 1271, 1273, 1356, 1357,
1364, 1373, 1374, 1531, 1539
Австро-Угорщина, Австрійська імперія,
Австро-Угорська імперія – 1270, 1271,
1273, 1274, 1284, 1340, 1341, 1356,
1513, 1697
Автономна Молдавська РСР – 682, 704,
973
Автономна Республіка Крим, АРК – 21,
1264,
Адинката, с. Сторожинецького пов., Буковина – див. Глибока, с.
Аджамка, с. Аджамського р-ну Кіровоградської обл. – 536
Азія – 198, 1256
Азовське море – 679, 1801
Аккерманський пов., Бессарабія – 1615,
1631
Алжир – 691
Алма-Ата, м. (Казахстан) – 858
Алушта, м. Кримської обл., нині АРК – 39
Алчевськ, м. Луганської обл. (див. також
Ворошиловськ, м.; Комунарськ, м.) –
581
Америка – 1256
Америка Латинська – 198
Англія – 1402
Ангола – 1805
Антарктика – 1805
Антонівка, с. Рівненської обл. – 853
Антоново-Кодінцево – див. Комінтернівське, с. (смт)
Антопіль, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 769
Апостолівський р-н Дніпропетровської
обл. – 185
Аргентина – 132, 846
Артемівськ, м. Донецької обл. – 203, 212,
214
Артемівський р-н Донецької обл. – 204,
211
Атаки, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1456

Афганістан – 139, 156
Африка – 198
Бабин, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1490
Бабин Яр, р-н м. Києва – 1767
Бабинецька вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Бабушкінський р-н, м. Дніпропетровськ –
195
Баб’янка, с. Коломийського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Багна, с. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1573
Бадівка, с. Острозького пов. Волинського
воєводства – 811
Байрам-Алі (Байрамали), м. (Туркменістан) – 694
Бакали, с. Білоцерківського р-ну Київської
обл. – 379
Бакеу, м. (Румунія) – 1543
Балаклава, м., нині у складі Балаклавського р-ну м. Севастополя – 1783, 1785,
1797, 1798
Балаклавський р-н, м. Севастополь – 1798,
1811, 1812
Балаклія, м. Харківської обл. – 987
Балашов, м. Саратовської обл. (РФ) – 478
Балки, с. Барського р-ну Вінницької обл.
– 87
Балки
(Шлишківці),
с.
МогилівПодільського р-ну Вінницької обл. –
84
Балківці, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1533
Банилів над Серетом (Банилів), с. Сторожинецького пов. (р-ну), Буковина
–1391, 1408
Бар, м. Барського р-ну Вінницької обл. –
89, 104
Барбівці, с. Чернівецького пов., Буковина
– див. Брусниця, с.
Барвінкове, м. Харківської обл. – 937,
1038, 1062
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Баришівка, с. Київської обл. – 430
Баришівський р-н Київської обл. – 384,
409, 430
Барладени, с. Хотинського пов., Буковина
– 1534
Барський р-н Вінницької обл. – 87, 89,
104
Бартеньївка, с-ще, нині у складі Нахімовського р-ну м. Севастополя – 1783
Басів Кут, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 770
Батумі, м. (Грузія) – 679, 1789
Бахмутська окр. – 200, 204, 215
Бельцький пов. (Румунія) – 1412
Бердянськ, м. Запорізької обл. – 202, 282
Берегівський р-н Закарпатської обл. – 259
Берегове (Берегово, Берегсас), м. Берегівського р-ну Закарпатської обл. – 256,
259
Берегомет над Прутом (Берегомет), с. Чернівецького пов. (Вижницького р-ну
Чернівецької обл.) – 1393
Берегомет над Серетом (Берегомет), с.
Сторожинецького пов. (Вижницького
р-ну Чернівецької обл.) – 1481
Березанський р-н Київської обл. – 409,
434
Березань, м. Київської обл. – 434
Березне, смт (м.) Березнівського р-ну Рівненської обл. – 857, 873
Березнівський р-н Рівненської обл. – 873
Берестовенька, с. Красноградського р-ну
Харківської обл. – 1022
Берестя, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1591
Берислав, м. Бериславського р-ну Херсонської обл. – 1074, 1118
Бессарабія, пров. (Румунія) – 1277, 1329,
1332, 1334, 1340, 1341, 1344, 1346,
1352, 1358, 1366, 1378, 1441, 1443,
1490, 1494, 1503, 1543, 1557, 1558,
1574, 1605, 1613, 1631, 1652, 1412,
1565
Бєлгородська обл. (РФ) – 993
Бикова Гребля, с. Білоцерківського р-ну
Київської обл. – 344
Бистриця, с. Костопільського пов. Волинського воєводства – 808
Бишівський р-н Київської обл. – 408
Біла Церква, м. Київської обл. – 351, 379,
1748
Білівці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1608
Білогірськ, м. Кримської обл., нині АРК –
36
Білогірський р-н Хмельницької обл. –
1167, 1177
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Білозерка, смт Білозерського р-ну Херсонської обл. – 1105, 1119
Білорусь – 125, 150, 162
Білоусівка, с. Сокирянського р-ну Чернівецької обл. – 1320
Білоцерківський р-н Київської обл. – 344,
351, 379
Більшівці, смт Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 298
Більшівцівський р-н Станіславської обл. –
298, 325
Бірзула, смт Одеської губ. Балтської окр.
(Молдавської АРСР) – див. Котовськ,
м.
Близнюки, с. (смт) Близнюківського р-ну
Харківської обл. – 1051, 1058
Бобринець, м. Бобринецького р-ну Кіровоградської обл. – 473, 562
Богодухів, м. Харківської обл. – 934, 1000
Богородчанський р-н Івано-Франківської
обл. – 304, 316, 317, 320, 322
Богуслав, м. Київської обл. – 432
Божкевичі, с. Дубенського пов. Волинського воєводства – 763
Болехів, м. Івано-Франківської обл. – 291
Болехівський р-н Станіславської обл. –
323
Болгарія, НРБ – 201
Болотківці, с. Острозького пов. Волинського воєводства – 812
Боремель, с. Дубенського пов. Волинського воєводства – 762
Борзова, с. Старовижівського р-ну Волинської обл. – 152
Борислав, м. Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 591
Бориспіль, м. Київської обл. – 352, 378
Бориспільський гебіт (р-н) Київської обл.
– 348, 350, 377, 378, 409
Борівці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1409
Борова, с. Борівського р-ну Харківської
обл. – 1052
Бородянка, м. Київської обл. – 401, 415
Бородянський р-н Київської обл. – 401,
408
Бочківці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1489
Бояни, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1294
Брад, м. (Румунія) – 1356
Бразилія – 846
Братислава, м. (Словаччина) – 1440
Брест, м. (Білорусь) – 128
Брестська обл., Білорусь – 125
Бровари, м. Київської обл. – 293, 329
Броварський р-н Київської обл. – 365, 366,
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Бровківська вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Броди, м. Львівської обл. – 586
БРСР – див. Білорусь
Брусниця, с. Кіцманського р-ну Чернівецької обл. – 1532
Брюссель, м. (Бельгія) – 1744
Брянськ, м. (РФ) – 587
Бугрин, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 1771
Буда, с. Дорохойського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1411, 1491
Будаївка, м. (суч. Боярка) Київської окр. –
331
Будаївська вол. Київського пов. Київської
губ. – 331
Будаївський р-н Київської обл. – 331
Будераж, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 787
Будьоннівський р-н м. Донецька – 210
Бузовиця, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1442
Буковина – 1270, 1271, 1273–1281, 1283–
1285, 1288–1290, 1292, 1304, 1309,
1319, 1327, 1329–1341, 1344, 1346,
1350, 1352, 1353, 1356–1360, 1362–
1368, 1370, 1373, 1374, 1381, 1396,
1400, 1402, 1405, 1440, 1441, 1443,
1447, 1486, 1494, 1497, 1503, 1513,
1515, 1518, 1523, 1525–1528, 1531,
1537, 1539, 1540, 1543, 1544, 1552,
1556–1558, 1567–1569, 1587, 1588,
1590, 1605, 1610, 1613, 1629, 1631,
1637, 1641, 1643–1645, 1652, 1653,
1671, 1673, 1697, 1699, 1703, 1709,
1710, 1712, 1714, 1717–1719
Бурштин, смт (м.) Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 297
Бурштинський р-н Станіславської обл. –
297
Бухарест, м. (Румунія) – 1281, 1359, 1365,
1367, 1440, 1589
Буча, м. Київської обл. – 1755
Бучацький р-н Тернопільської обл. – 899,
924
Бучач, м. Бучацького р-ну Тернопільської
обл. – 899, 920, 924
Валки, м. Харківської обл. – 1020, 1023
Валя Кузьмина,с. Чернівецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1528
Валява, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1295, 1476
Вапнярка, смт Томашпільського р-ну Вінницької обл. – 88
Варковичі, с. Дубенського пов. Волин-

ського воєводства – 826
Вартиківці, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1530, 1597
Варшава, м. (Польща) – 1751
Василів, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1467
Василівка, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1492
Васильків, м. Київської обл. – 374
Васильківка, смт Дніпропетровської обл.
– 190
Васильківський р-н Дніпропетровської
обл. – 190
Васильківський р-н Київської обл. – 409,
374
Ватутіне, м. Черкаської обл. – 1249, 1262
Вашківці, м. Сторожинецького пов. (Вашківецького р-ну), Буковина – 1337,
1405, 1457, 1504, 1651, 1685
Вашківецька вол., Буковина – 1526, 1529,
1532
Вашківецький пов. Чернівецької губ. –
1380
Вашківецький р-н Чернівецької обл. –
1651, 1711
Велика Лепетиха, смт Великолепетиського р-ну Херсонської обл. – 1113
Велика Мотовилівка, с. Фастівського р-ну
Київської обл. – 386
Велика Олександрівка, смт Великоолександрівського р-ну Херсонської обл.
–1073, 1125
Великий Березний, смт Закарпатської обл.
– 270
Великий Кучурів, с. Чернівецького пов.
(Сторожинецького р-ну), Буковина –
1293, 1403, 1423
Великі Бірки, смт Тернопільського р-ну
Тернопільської обл. – 905
Великоберезнянський р-н Закарпатської
обл. – 270
Великополовецьке, с. Сквирського р-ну
Київської обл. – 389
Великий Бурлук, с. Великобурлуцького
р-ну Харківської обл. – 952, 1016
Великобританія – 479
Великовисківський р-н Кіровоградської
обл. – 474
Вельбівне, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 806
Верба, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства – 829
Вербівець, с. Катеринопільського р-ну Київської обл. – 376
Веренчанка, с Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1483
Верхів, с. Здолбунівського пов. Волинського
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воєводства – 805
Верхні Петрівці, с. Сторожинецького пов.
(р-ну), Буковина – 1300
Верхні Шерівці, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина –1307
Верхній Рогачик, смт Верхньорогачицького р-ну Херсонської обл. – 1100
Верхньодніпровськ, м. Дніпропетровської
обл. – 166
Верхньодніпровський р-н Дніпропетровської обл. – 166
Верховенська вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Верховинський р-н Івано-Франківської
обл. – 291, 292, 306, 326, 327
Вєтка-Глибока, мікрорайон м. Донецька –
209
В’єтнам – 113
Вигода, смт Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 294
Вигодський р-н Станіславської обл. – 294
Вижниця, м. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1337,
1406, 1542, 1552, 1710
Вижницька вол. Сторожинецького пов.,
Буковина – 1341, 1495, 1524, 1571
Вижницький р-н Чернівецької обл. – 1700,
1710, 1711
Вилавче, с. Сторожинецького пов., Буковина – див. Коритне, с.
Вилкове, м. Одеської обл. – 698
Виноградів, м. Закарпатської обл. – 202,
254, 256
Високопілля, смт Високопільського р-ну
Херсонської обл. – 1076, 1126
Витязівка, с. Витязівського р-ну Кіровоградської обл. – 492, 518
Вища Дубечня, с. Київської обл. – 435
Вищедубечанський р-н Київської обл. –
408, 435
Відень, м. (Австрія) – 1743
Військове, с. Хабенського (Поліського)
р-ну Київської обл. – 353
Вілія, с. Острозького пов. Волинського воєводства – 749
Вільхуватка, с. Вільхуватського р-ну Харківської обл. – 994
Вільшанка, смт Вільшанського р-ну Кіровоградської обл. – 527, 529
Вільшанський р-н Первомайської окр. (Кіровоградської обл.) – 527, 529
Вінниця, м. – 42–46, 48, 51, 52, 54, 55, 61,
64, 65, 73, 76, 78–80, 91–98, 100, 101,
105–108, 110
Вінницька обл., Вінниччина – 46–49, 51–
53, 55–60, 62–75, 77–91, 93–95, 97–104,
109, 676, 1141
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Вінницький пов. Подільської губ. – 400
Вінницький р-н Вінницької обл. – 61
Віньковецький р-н Хмельницької обл. –
1134
Владична, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1574
Вовковиї, с. Демидівського р-ну Рівненської обл. – 853
Вовчанськ, м. Харківської обл. – 1030,
1035, 1042
Вовчківці, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Водники, с. Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Войнилів, с. (смт) Калуського р-ну ІваноФранківської обл. – 291, 310
Войнилівський р-н Станіславської обл. –
310
Волинська обл. – 111–164, 845, 854
Волинське воєводство – 123, 744–836,
838–840, 844, 847
Волинь – 111, 114, 121, 127, 130, 138–139,
143, 159, 164, 837, 840, 847
Волинь Центральна – 745
Волинь Західна – 745
Волівська окр., Закарпаття – 257
Волноваський р-н Донецької обл. – 202
Волове, Волове Поле, с. – див. Міжгір’я,
смт Закарпатської обл. –
Воловець, смт Воловецького р-ну Закарпатської обл. – 263
Воловецький р-н Закарпатської обл. – 263
Володимир-Волинський, м. Волинської
обл. – 126, 127, 131, 159
Володимир-Волинський р-н Волинської
обл. – 127
Володимирець, смт Володимирецького
р-ну Рівненської обл. – 863, 854, 875
Володимирецький р-н Рівненської обл. –
868, 875, 863
Володимирський пов. Волинського воєводства – 745
Волока над Дерелуєм (Волока), с. Чернівецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1399
Волохи, с. Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. – див. Балки, с.
Волочиськ, м. Волочиського р-ну Хмельницької обл. – 1161
Волочиський р-н Хмельницької обл. – 1130
Волчинець, с. Хотинського пов., Буковина
(Окницького р-ну, Молдова) – 1450
Ворона, с. Коломийського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Воронезька обл. (РФ) – 993
Ворошиловград, м. (див. також Луганськ,
м.) – 19, 229, 234, 582, 584
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Ворошиловградська обл. (див. також Луганська обл.) – 1, 203, 204, 215, 219,
234, 579, 581, 584, 1049
Ворошиловськ, м. Ворошиловградської
обл. (див. також Комунарськ, м.; Алчевськ, м.) – 581
Гаврилівці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1487
Гагарінський р-н, м. Севастополь – 1811,
1812
Гайворон, м. Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. – 551, 557
Гайворонський р-н Кіровоградської обл. –
551, 557
Галац (Галаць), м. (Румунія) – 1439, 1440
Галицький р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 296–298, 324,
325
Галич, м. Івано-Франківської обл. – 296,
324
Галичина – 889, 901, 1271, 1356, 1641
Гвіздець, смт
Городенківського р-ну
Івано-Франківської обл. – 307
Гвіздецький р-н Станіславської обл. – 307
Генічеськ, м. Генічеського р-ну Херсонської обл. – 1082, 1114
Герца, вол. Дорохойського пов., Буковина
– 1328, 1382
Герца, м. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1287, 1441,
1555, 1688
Герцаївська вол. Дорохойського пов., Буковина – 1488, 1491, 1518
Герцаївський р-н Чернівецької обл. – 1688,
1711
Глибока, с. Сторожинецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1312, 1337,
1413, 1450, 1587, 1642, 1664
Глибоцький р-н Чернівецької обл. – 1642,
1664, 1700, 1711
Глиниця, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1463, 1575
Глинськ, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 773
Годинівка, с. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1488
Гола Пристань, м. (смт) Голопристанського р-ну Херсонської обл. – 1079, 1124
Голованівськ, смт Голованівського р-ну
Кіровоградської обл. – 559, 564
Голованівський р-н Кіровоградської обл. –
559, 564
Голови, с. Верховинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Головниця, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 818

Горбачово-Михайлівка, смт, нині у складі
м. Донецька – 210
Горбова, с. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1327, 1449
Горинь, р. – 853
Горлівка, м. Донецької обл. – 18
Горностаївка, смт Горностаївського р-ну
Херсонської обл. – 1070, 1117
Горностаївський р-н Херсонської обл. –
1070, 1117
Горностайпіль, м. (с.) Іванківського р-ну
Київської обл. – 341
Городенківський
р-н
Станіславської
(Івано-Франківської) обл. – 291, 302,
303, 305, 307, 318
Городище, м. Черкаської обл. – 1227
Городищенський р-н Черкаської обл. –
1227
Городок, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 772
Городоцький р-н Хмельницької обл. –
1138, 1172
Горохів, м. Горохівського р-ну Волинської
обл. – 146
Горохівський р-н Волинської обл. – 146
Горошівці, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1448
Гоща, м-ко Рівненського пов. Волинського воєводства (смт Гощанського р-ну
Рівненської обл.) – 775, 861, 874, 881
Гощанський р-н Рівненської обл. – 860,
861, 874, 881
Гребінки, с. Васильківського р-ну Київської обл. – 404, 429
Грігоре-Гіка-Воде, с., Буковина – див. Неполоківці, с.
Гріманкауци (Ґріманкауць), с. Хотинського пов., Буковина (Бричанського р-ну,
Молдова) – 1602
Грозинці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1594
Грубна, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1288
Грузинська РСР – 1805
Грушка, с., Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. – 85
Грушківський р-н – див. Ульяновський р-н
Кіровоградської обл.
Гусарівці, с. Запорізької обл. – 1067
Гуцулівка, с. Могилів-Подільського р-ну
Вінницької обл. – див. Мазурівка, с.
Давидівка с. Сторожинецького пов., Буковина – 1377
Далекий Схід – 237
Данилівка, с. Барвінківського р-ну Харківської
обл. – 938
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Данківці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1601
Даньківка, с. Іллінецького р-ну Вінницької обл. – 58
Дарабани, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1593
Дарабань, с. Дорохойського пов., Буковина – 1553
Дашава, смт Львівської обл. – 587
Дворічна, смт Дворічанського р-ну Харківської обл. – 951, 983–985, 998
Дворічне, с. Дворічанського р-ну Харківської обл. – 951, 968, 1025
Дебальцеве, м. Донецької обл. – 224
Дегова, с. Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Делятин, с. Надвірнянського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Демидівка, с. Дубенського пов. Волинського воєводства (смт Демидівського
р-ну Рівненської обл.) – 831, 869
Демидівський р-н Рівненської обл. – 869
Демократична Республіка Афганістан –
див. Афганістан
Деражнянський р-н Хмельницької обл. –
1131
Дергачі, м. Харківської обл. – 997
Дермань, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 804
Димер, с. (смт) Димерського (Вишгородського) р-ну Київської обл. – 346, 402
Димерський р-н Київської обл. – 346, 402,
408
Динівці с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1378, 1465
Джанкой, м. Кримської обл., нині АРК –
40
Дзержинськ, м. Донецької обл. – 209
Дзержинський р-н, м. Харків – 1021
Дзигівка, с. Ямпільського р-ну Вінницької
обл. – 72
Дмитріївськ, сел. (слоб.) – див. Макіївка, м.
Дніпро, р. – 11
Дніпровсько-Бузький лиман – 11
Дніпровський р-н, м. Херсон –1106, 1107
Дніпродзержинськ, м. Дніпропетровської
обл. – 172
Дніпропетровськ, м. – 8, 18, 19, 167, 169,
173, 174, 176, 182, 191, 194, 195, 487
Дніпропетровська обл. – 165–168, 170–
172, 174–181, 183–194, 205, 484, 486,
496, 676, 1070, 1259
Дністрівка, с. Кельменецького р-ну Чернівецької обл. – 1512
Добровеличківка, смт Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. – 485
Добромильський р-н Дрогобицької обл. –

688

591
Добропілля, м. Донецької обл. – 209, 221
Довжок, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1578
Довгий Войнилів, с. Калуського р-ну
Івано-Франківської обл. – 291
Довпотів, с. Калуського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Долина, с. Тлумацького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Долинська, м. Долинського р-ну Кіровоградської обл. – 486, 530
Долинський р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 294, 295
Долиняни, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1577, 1599
Донбас – 12, 15, 196, 202, 206, 214, 216,
219, 221, 223, 226, 227, 580, 581, 1496,
1499
Донецьк, м. – 196–201, 203, 205, 207, 209–
211, 214, 216–219, 221, 223, 225–231,
233, 234, 575
Донецька обл. – 196, 202, 203, 204, 210,
213, 215, 223, 224, 226, 228, 229, 231,
234, 1049
Дорохойський пов., Буковина – 1287, 1327,
1328, 1332, 1372, 1382, 1401, 1411,
1449, 1471, 1480, 1488, 1491, 1509,
1518, 1553, 1555, 1671
Дорошівці, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1462
Драбів, смт Драбівського р-ну Черкаської
обл. – 1188
Драбівський р-н Черкаської обл. – 1188
Драгасимів, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Драчинці, с. Чернівецького пов., Буковина
– 1576
Дрогобич, м. – 591, 599, 600, 602
Дрогобицька обл. – 586, 590, 591, 593,
599–601, 1703
Дубенський пов., Волинського воєводства
– 745, 746, 754–759, 761–763, 825–835
Дубенський р-н Рівненської обл. – 851,
862, 877
Дубівці, с. Галицького р-ну Івано-Франків
ської обл. – 291
Дубівці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1600
Дубно, м. Дубенського пов. Волинського
воєводства (Дубенського р-ну Рівненської обл.) – 754, 809, 825, 828, 851,
853, 854, 862, 877
Дубовиця, с. Калуського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Дубровиця, м. Дубровицького р-ну Рівненської обл. – 849, 876

Географічний покажчик
Дубровицький р-н Рівненської обл. – 849,
876
Дунаєвецький р-н Хмельницької обл. –
1147
Дядьковичі, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 774
Донецька обл. – 18, 20, 196–199, 201, 203–
206, 211–219, 220–234
Донецька губ. – 200, 204
Енгельс, м. Саратовської обл. (РФ) – 930,
955, 1723
Євпаторія, м. Кримської обл., нині АРК –
29, 1792
Євпаторійський р-н, АРК – 1792
Європа – 447, 479, 1256, 1356, 583, 889
Єдинці, с. Хотинського пов., Буковина –
1473
Єзупіль, смт – див. Жовтень, с-ще
Єлисаветград, м. Єлисаветградського пов.
Одеської губ. (див. також Кіровоград,
м.) – 466, 468, 469, 470, 476, 480, 482
Єлисаветградка, с. Єлисаветградківського
р-ну Кіровоградської обл. – 511
Єлисаветградський пов. Одеської губ. –
467, 468
Єнакієве, м. Донецької обл. – 199, 215
Єнакіївський р-н Донецької обл. – 215
Жаб’ївський р-н Станіславської обл. –
292
Жаврів, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 821
Жадова, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1316, 1414
Жалибори, с. Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Жердя, с. Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. – 1177
Жереб’ятин (суч. – Жовтневе), с. Бориспільського р-ну Київської обл. – 350
Жданов, м. – див. Маріуполь, м.
Жидачівський р-н Дрогобицької (Львівської) обл. – 591
Житин, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 819
Житомир, м. – 108, 235–243, 400, 415, 437
Житомирська обл. – 235–243, 436
Жмеринка, м. Жмеринського р-н Вінницької обл. – 82
Жовтень, с-ще Жовтневого (Більшівцівського) р-ну Станіславської обл. (з
1962 р. – Галицького, з 2003 р. – смт
Єзупіль Тисменицького р-ну ІваноФранківської області) – 325
Жовтневий р-н, м. Запоріжжя – 276

Жовтневий р-н, м. Київ – 1732, 1737
Жовтневий р-н, м. Одеса – 667
Жовтневий р-н, м. Харків – 970, 1027
Жовтневий р-н Станіславської обл. – 325
Журів, с. Рогатинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Жовтневий р-н, м. Миколаїв – 604
Забайкалля – 237
Заболотів, с. (смт) Снятинського р-ну
Івано-Франківської обл. – 291, 309
Заболотівський р-н Станіславської обл. –
305, 309
Заболоття, смт Ратнівського р-ну Волинської обл. – 159
Загреб, м. (Хорватія) – 1744
Закарпатська Україна – 244, 247, 248, 250–
252, 255–257, 259–265, 267, 271
Закарпатська обл., Закарпаття – 5, 244–
251, 254–273, 1703, 1763
Залізничний р-н м. Києва – 370
Заміська балка (місцевість і вулиця у складі м. Севастополя) – 1783
Замостське воєводство, Польша – 139
Замостя, с. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1580
Запоріжжя, м. – 17, 275–281, 283–285
Запорізька обл. – 205, 274–285, 1048, 1067
Запорізький р-н Запорізької обл. – 279
Зарічне, смт Зарічненського р-ну Рівненської обл. – 854
Зарожани, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1499, 1697
Заставна, м. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1329, 1402,
1682, 1693
Заставнівська вол., Буковина – 1307, 1519
Заставнівський р-н Чернівецької обл. –
1682, 1693
Західна Україна, Західні області УРСР –
див. Україна Західна
Зачепилівка, с. (смт) Зачепилівського р-ну
Харківської обл. – 1008, 1024, 1026
Зборів, м. Зборівського р-ну Тернопільської обл. – 919
Зборівський р-н Тернопільської обл. – 919
Звенигородка, м. Черкаської обл. – 1228
Звенигородський р-н Черкаської обл. –
1228
Звенигородський пов. Київської губ. – 412
Згурівка, с. (смт) Згурівського р-ну Київської обл. – 427
Згурівський р-н Київської обл. – 409, 427
Здовбиця, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 789
Здовбицька гміна Острозького пов. Волинського воєводства – 807
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Здолбунів, м. (ст.) Здолбунівського пов.
Волинського воєводства (Здолбунівського р-ну Рівненської обл.) – 162,
764, 791, 803, 807, 824, 845, 880
Здолбунівський пов., Волинського воєводства – 752, 760, 764, 778, 785–807, 814,
824, 839
Здолбунівський р-н Рівненської обл. – 845,
874, 880
Зеленів, с. Хотинського пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1416
Зінов’євськ, м. Зінов’євської окр. (див. також Кіровоград, м.) – 466, 468, 469, 478
Зінов’євська окр. – 468, 470–476, 480–482
Зміїв, м. Харківської обл. – 946, 989
Знам’янка, м. Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. – 471, 477, 544
Золотоніський р-н Черкаської обл. – 1186
Золотоноша, м. Черкаської обл. – 1186
Золотопотіцький р-н Тернопільської обл.
– 924
Золочів, м. Харківської обл. – 1010
Золочівка, с. Дубенського пов. Волинського воєводства – 835
Золочівський р-н Харківської обл. – 1001
Іваничі, смт Іваничівського р-ну Волинської обл. – 129
Іванівка, смт Іванівського р-ну Херсонської обл. – 1098, 1110
Іванівці, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1348
Іванків, м. Іванківського р-ну Київської
обл. – 382, 406
Іванківський р-н Київської обл. – 380–382,
406, 408
Іванківці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1310, 1348,
1482
Івано-Франківськ, м. – 286–291, 329
Івано-Франківська обл. – 286, 288–329,
1626, 1640, 1650, 1672, 1703
Івано-Франківський (Тисменицький) р-н
Івано-Франківської обл. – 325
Ізмаїльський пов., Бессарабія – 704, 1613,
1631
Ізраїль – 1067
Ізюм, м. Харківської обл. – 971, 1043,
1045, 1064
Ізяслав, м. Ізяславського р-ну Хмельницької обл. – 1161, 1166
Ізяславський р-н Хмельницької обл. –
1142
Іллінці, м. Іллінецького р-ну Вінницької
обл. – 102
Іршава, м. Іршавського р-ну Закарпатської
обл. – 258
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Іршавський р-н Закарпатської обл. – 258
Іспас, с. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1474,
1561
Іжівці, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1417, 1581
Йорданешти, с. Сторожинецького пов.
(Глибоцького р-ну), Буковина – 1560
Кавказ – 867, 1787
Кагановицький р-н, м. Харків – 1017
ім. Кагановича р-н Київської обл. (суч.
Поліський р-н) – 408
Кадубівці, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1469
Казенна Мотовилівка, с. – див. Мотовилівка, с.
Каланчак, смт Каланчацького р-ну Херсонської обл. – 1103, 1120
Каларашський пов. (Румунія) – 1610
Калинівка, м. Калинівського р-ну Вінницької обл. – 68
Калуш, м. Івано-Франківської обл. – 286,
308, 313, 315, 323, 328
Камінь-Каширський,
м.
КаміньКаширського р-ну Волинської обл. –
140
Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
– 131, 140
Кам’яна, с. Чернівецького пов. (Сторожинецького р-ну), Буковина – 1494
Кам’янець-Подільська обл. – 1136, 1137,
1140, 1141, 1143, 1149, 1152, 1155–
1158, 1161, 1165, 1166, 1169–1171,
1173, 1177
Кам’янець-Подільський, м. Кам’янецьПодільського р-ну Хмельницької обл.
– 1133, 1135, 1136, 1143, 1156, 1161,
1175, 1748
Кам’янець-Подільський р-н Хмельницької обл. – 1151
Кам’яний Брід, с-ще, нині у складі м. Луганська – 582
Кам’янка, м. Черкаської обл. – 1189, 1236
Кам’янка, с. Тельманівського р-ну Донецької обл. – 202
Кам’янський р-н Черкаської обл. – 1189
Кам’янське, м. – див. Дніпродзержинськ,
м.
Канада – 132, 1390
Канів, м. Черкаської обл. – 1178, 1232,
1762
Канівський р-н Черкаської обл. – 1178
Каплівка, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1582

Географічний покажчик
Караганда, м. (Республіка Казахстан) –
168
Карапчів над Черемошем (Карапчів), с.
Сторожинецького пов. (Вижницького
р-ну), Буковина – 1349, 1383, 1418
Катеринопіль, смт Катеринопільського
р-ну Черкаської обл. – 1230
Катеринопільський р-н Черкаської обл. –
376, 1230
Катеринослав, м. – див. Дніпропетровськ,
м.
Катеринославська губ. – 176, 489
Каховка, м. Каховського р-ну Херсонської
обл. – 1071–1072, 1122
Квасилів, смт Рівненської обл. – 874
Кегичівка, с. Кегичівського р-ну Харківської обл. – 1014
Кельменці, с. (смт) Хотинського пов.
(Кельменецького р-ну), Буковина –
1583
Кемерово, м. (РФ) – 14
Керч, м. Кримської обл., нині АРК – 26,
27, 716, 1792, 1802
Керченський р-н, АРК – 1792
Києво-Святошинський р-н Київської обл.
– 408
Київ, м. – 1–5, 9, 12, 163, 201, 205, 237, 334,
335, 337–340, 342, 343, 358–364, 367–
371, 383, 390, 393, 395–398, 400, 403,
405, 407–410, 413–417, 419–422, 424,
436–449, 452, 453, 455–458, 460–462,
479, 570, 587, 624, 718, 858, 988, 1177,
1195, 1226, 1234, 1251, 1256, 1264,
1623, 1637, 1673, 1692, 1729–1781
Київська губ. – 330, 331, 341, 397, 412, 448,
1745
Київська обл., Київщина – 149, 236, 293,
329, 332–338, 340, 343–357, 365, 366,
371–382, 384–390, 392, 395–396, 399,
401, 402, 404–406, 408–411, 414–416,
418–421, 423–436, 450, 451, 454–459,
464, 465, 483, 1193, 1207, 1732, 1735,
1758, 1777
Київська окр. – 331
Киселиці, с. Хотинського пов. (Путильського р-ну), Буковина – 1352
Киселів, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1296
Китайська Народна Республіка – 12
Кишинів, м. (Молдова) – 1441, 1514
Ківерці, м. Ківерцівського р-ну Волинської обл. – 136, 159
Ківерцівський р-н Волинської обл. – 131,
136
Ківшовата, с. Таращанського р-ну Київської обл. – 355
Кінашів, с. Галицького р-ну Івано-

Франківської обл. – 291
Кірово, м. (див. також м. Кіровоград) –
466, 469
Кіровоград, м. (див. також: Єлисаветград,
м.; Зінов’євськ, м.; Кірово, м.) – 437,
466, 469, 475, 478, 479, 488, 490, 491,
497–502, 505–508, 510, 513, 514, 516,
517, 531–533, 535, 537, 539, 541–543,
545, 547–550, 552, 555, 556, 560, 561,
565, 568–571, 573, 576–578
Кіровоградська обл. – 8, 205, 466, 469–488,
490–578, 676, 1195, 1259
Кіровоградський р-н Кіровоградської обл.
– 469, 475
Кіровське, смт Кримської обл., нині АРК
– 35
Кіровський р-н Кримської обл., нині АРК
– 27, 35
Кіровський р-н, м. Вінниця – 61
Кіцмань, м. Чернівецького пов., Буковина
– 1272, 1282, 1338, 1345, 1443, 1694
Кіцманська вол. Чернівецького пов., Буковина – 1282, 1525
Кіцманський пов., Буковина – 1272
Кіцманський р-н Чернівецької обл. – 1694,
1711
Клевань, м-ко Рівненського пов. Волинського воєводства – 767, 815
Клесів, смт Рівненської обл. – 852
Кліводин, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1308
Клішківці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1322, 1559
Княгинин, с. Дубенського пов. Волинського воєводства – 761
Кобилля, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 753, 777
Ковель, м. (ст.) Волинської обл. – 124, 125,
144, 159, 162
Ковельський пов. Волинського воєводства
– 745
Ковельський р-н Волинської обл. – 131,
144
Козина, с. Тисменицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Козмені, вол. Чернівецького пов., Буковина – 1487
Козятин, м. Козятинського р-ну Вінницької обл. – 60, 109
Козятинський р-н Вінницької обл. – 60, 71,
109
Колінки, с. Городенківського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Колінківці, с. Хотинського пов. (р-ну),
Буковина – 1325, 1606
Коломак, смт Коломацького р-ну Харківської обл. – 944
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Коломийський р-н Івано-Франківської
обл. – 291, 299, 300, 301, 311, 312, 321
Коломия, м. Івано-Франківської обл. – 286,
291, 300
Комарів, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1493
Комарівці, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1318
Комінтернівське, с. (смт) Комінтернівського р-ну Одеської обл. – 664
Комінтернівський р-н, м. Харків – 1011,
1031
Комінтернівський р-н Одеської обл. – 664
Комінтерново, с. – див. Комінтернівське,
с. (смт)
Компаніївка, смт Компаніївського р-ну Кіровоградської обл. – 519
Комсомольський р-н, м. Херсон – 1106
Комунарськ, м. Ворошиловградської (Луганської) обл. (див. також Алчевськ,
м.; Ворошиловськ, м.) – 581
Корець, м. Рівненського пов. Волинського
воєводства (Корецького р-ну Рівненської обл.) – 766, 810, 820, 823, 838,
840, 856, 879
Корець–Шосе, м. Рівненського пов. Волинського воєводства – 822
Корецький р-н Рівненської обл. – 856, 879
Корецькі хутори Рівненського пов. Волинського воєводства – 817
Коритне, с. Вижницького р-ну Чернівецької обл. – 1529
Коропецький р-н Тернопільської обл. – 924
Коростень, м. Житомирської обл. – 243,
415
Корчувате, сел., нині у складі м. Києва –
1778
Коршів, с. Коломийського р-ну Станіславської (Івано-Франківської) обл. – 312
Коршівський р-н Станіславської обл. –
312
Косів, м. Івано-Франківської обл. – 292
Косівський р-н Івано-Франківської обл. –
291, 292, 306, 326, 327
Костинці, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1351, 1419
Костопіль, м. Костопільського пов. Волинського воєводства (Костопільського р-ну Рівненської обл.) – 808, 842,
854, 871
Костопільський пов., Волинського воєводства – 808
Костопільський р-н Рівненської обл. – 842,
871
Костянтинівка, с-ще Бахмутської окр. Донецької губ. (м. Донецької обл.) – 204,
220
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Костянтинівський р-н Донецької обл. –
204
Котовськ, м. Молдавської АРСР (Одеської
обл.) – 682
Котовський р-н Молдавської АРСР (Одеської обл.) – 682
Крайня Північ – 733
Краматорськ, м. Донецької обл. – 234
Красилів, м. Красилівського р-ну Хмельницької обл. – 1170
Красилівський р-н Хмельницької обл. –
1163
Красне, с. Рожнятівського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Красне, с. Тиврівського р-ну Вінницької
обл. – 90
Красний Лиман, м. Донецької обл. – 209,
229
Красногвардійське, смт Кримської обл.,
нині АРК – 38
Красногвардійський р-н Кримської обл.,
нині АРК – 38
Красноград, м. Харківської обл. – 972,
981, 1002, 1008
Краснодарський край, РФ – 1805
Красноїлля, с. Верховинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Красноїльск, с. (смт) Сторожинецького
пов. (р-ну), Буковина – 1319, 1421
Краснокутськ , м. Харківської обл. – 932,
991
Красноперекопськ, м. Кримської обл.,
нині АРК – 41
Краснопілка, с. Уманського р-ну Київської
(Черкаської) обл. – 345
Красноуфімськ, м. Свердловської області
(РФ) – 958
Кремгес, м. – див. Світловодськ, м.
Кременець, м. Волинського воєводства
(Кременецького р-ну Тернопільської
обл.) – 809, 915, 918, 920
Кременецький пов. Волинського воєводства – 745
Кременецький р-н Тернопільської обл. –
915
Кривий Ріг, м. Дніпропетровської обл. – 8,
186, 187, 192, 649
Криворізький р-н Дніпропетровської обл.
– 186
Крижопіль, смт Крижопільського р-ну Вінницької обл. – 62, 103
Крилів, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 760
Крилів, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 776
Крим (див. також Автономна Республіка
Крим, АРК) – 21, 22, 447, 867, 1264,

Географічний покажчик
1787, 1788, 1791, 1792, 1799, 1804–
1806, 1811
Кримська АРСР (АСРР), нині АРК – 22,
1785, 1787, 1794, 1798, 1811
Кримська обл., нині АРК – 23–41, 686, 696,
711, 724, 1049, 1784, 1785, 1788, 1792,
1793, 1797–1799, 1802, 1804, 1811
Кринички, смт Дніпропетровської обл. –
177
Криничанський р-н Дніпропетровської
обл. – 177
Крупець, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства – 827
Куйбишев, м., нині Самара, м. (РФ) – 209
Кузнецовськ, смт (м.) Рівненської обл. –
113, 868
Кулажинці, с. Броварського р-ну Київської обл. – 366
Кунгур, м. Пермського краю (РФ) – 214
Купка, с. Сторожинецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1350
Куп’янськ, м. Харківської обл. – 930, 948,
949, 950, 969, 975, 995
Курська обл. – 993
Кути, смт Косівського р-ну ІваноФранківської обл. – 327
Кутський р-н Станіславської обл. – 327
Ланчин, смт Коломийського (Надвірнянського) р-ну Івано-Франківської обл.
– 291, 321
Ланчинський р-н Станіславської обл. – 321
Латвійська РСР – 418
Ларга, ст. Хотинського пов., Буковина
(розташована у смт Кельменці Чернівецької обл.) – 1607
Лашківка, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1297, 1424
Лащова, с. Тальнівського р-ну Київської
обл. – 385
Лебедин, с. Шполянського р-ну Черкаської обл. – 437
Лейпциг, м. (Німеччина) – 1744
Лена, ст., Іркутська обл. (РФ) – 19
Ленінградський р-н, м. Київ – 1775
Ленінський р-н, м. Вінниця – 61
Ленінський р-н, м. Одеса – 668
Ленінський р-н, м. Севастополь – 1811
Ленінський р-н, м. Харків – 1041
Ленінський р-н, м. Чернівці – 1632, 1680,
1690, 1691, 1711
Ленківці, с. Хотинського (Чернівецького)
пов. (Кельменецького р-ну), Буковина
– 1384, 1464
Летичівський р-н Хмельницької обл. –
1159
Липецька обл. (РФ) – 993

Липкани (Ліпкань), с. Хотинського пов.,
Буковина (суч. Молдова) – 1442, 1490
Липканська вол. Хотинського пов., Буковина – 1352
Липці, с. Липецького р-ну Харківської
обл. – 933
Лисець, смт Богородчанського (Тисменицького) р-ну Івано-Франківської
обл. – 316
Лисецький р-н Станіславської обл. – 316
Лисичанськ, м. Луганської обл. – 583
Лисхімбуд, с-ще – див. Сєверодонецьк, м.
Лисянка, смт Лисянського р-ну Черкаської
обл. – 1221
Лисянський р-н Черкаської обл. – 1221
Литва – 764
Лівинці, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1547
Літинський р-н Вінницької обл. – 55
Лозова, м. Харківської обл. – 1009, 1029
Локачинський р-н Волинської обл. – 154
Локачі, смт Локачинського р-ну Волинської обл. – 154
Ломачинці, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1497
Лопушна, с. Вижницького р-ну Чернівецької обл. – 1544
Луганськ, м. ( див. також Ворошиловград,
м.) – 200, 205, 579, 580, 582, 584, 585
Луганська обл. (див. також Ворошиловградська обл.) – 579, 583, 584, 585
Луганчик, р. – 11
Лугань, р. – 11, 582
Лужани, с. (смт) Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1299,
1468, 1479
Луківці, с. Вижницького р-ну Чернівецької обл. – 1495
Луковець-Вишнівський, с. Рогатинського
р-ну Івано-Франківської обл. – 291
Луковиця, с. Чернівецького пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1303, 1425
Лук’янівка, р-н м. Києва – 1745
Лунка, с. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1480, 1509, 1518
Луцьк, м. Волинської обл. – 111–123, 125,
130–134, 137–139, 142, 145, 147, 148,
151, 157, 158–161, 163, 164, 745, 816,
854, 867
Луцький р-н Волинської обл. – 138, 145
Любешів, смт Любешівського р-ну Волинської обл. – 143, 150
Любешівський р-н Волинської обл. – 143,
150
Люблін, м. (Польща) – 745, 746, 809
Любомль, м. Любомльського р-ну Волинської обл. – 135
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Любомльський р-н Волинської обл. – 128,
135
Львів, м. – 142, 151, 159, 161–163, 293,
297, 304, 586, 587, 589, 590, 592, 593–
595, 597, 598, 602, 850, 853, 866, 1668,
1697, 1748
Львівська обл. (Львівщина) – 162, 586–
591, 593, 599, 601, 602, 855
Магала, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1386
Магдалинівка, смт Дніпропетровської обл.
– 167
Магдалинівський р-н Дніпропетровської
обл. – 167
Магнітогорськ, м. (РФ) – 182
Майків, с. Острозького (Здолбунівського)
пов. Волинського воєводства – 750,
778
Майкоп, м. (РФ) – 694
Мазурівка, с. Могилів-Подільського р-ну
Вінницької обл. – 86
Макарівський р-н Київської обл. – 408
Макіївка, м. Донецької обл. – 20, 199, 209,
233
Максимівка, с. Богодухівського р-ну Харківської обл. – 1036
Мала Виска, м. Маловисківського р-ну
Кіровоградської обл. – 474, 521
Мала Стариця, с. Баришівського р-ну Київської обл. – 384
Малий Кучурів, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1422
Малин, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства (Млинівського р-ну Рівненської обл.) – 755
Малин, м. Житомирської обл. – 415
Малинці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1501
Маловисківський р-н Кіровоградської
обл. – 474, 521
Мамаївці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1426, 1479,
1543
Мамалига, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1500, 1665
Мандрикине, с-ще, нині у складі м. Донецька – 209
Маневичі, смт Маневицького р-ну Волинської обл. – 141, 159
Маневицький р-н Волинської обл. – 141
Маньківка, смт Маньківського р-ну Черкаської обл. – 1239
Маньківський р-н Черкаської обл. – 357,
1239
Марганець, м. Дніпропетровської обл. –
188
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Маріуполь, м. Донецької обл. – 202, 176,
1258
Маріупольський пов. Донецької губ. –
200
Маріупольський р-н Сталінської обл. –
200, 202
Маршинці, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1361
Меденицький р-н Дрогобицької обл. – 591
Межиріч, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 798
Межирічі, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 779
Межівський р-н Дніпропетровської обл. –
171
Межова, смт Дніпропетровської обл. –
171
Мелітополь, м. Запорізької обл. – 275
Мельниківка, с. Ротмистрівського (Смілянського) р-ну Київської (Черкаської)
обл. – 389
Мигалки, с. Бородянського р-ну Київської
обл. – 401
Мигове, с. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1427
Мигучени, с. Сторожинецького повіту, Буковина – див. Михайлівка, с. Глибоцького р-ну Чернівецької обл.
Микільсько-Борщагівська вол. Київського
пов. Київської губ. – 331
Миколаїв, м. і порт – 591, 603–605, 607,
610, 611, 613, 614, 619, 620–622, 624–
626, 630–634, 636–639, 641, 642, 644,
645, 649–656, 658, 659, 704, 713, 1802
Миколаївська обл. – 107, 470, 471, 474–
476, 480, 481, 485, 486, 488, 492, 496,
603, 606, 608–612, 614–619, 621–638,
640, 641, 643, 645–648, 651, 655, 657,
659, 676, 686, 696, 711, 724, 1070, 1091
Миколаївський р-н Дрогобицької (нині
Львівської) обл. – 591
Микулинецький р-н Тернопільської обл.
– 904
Милятин, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 800
Мирогоща, с. Дубенського пов. Волинського воєводства (Дубенського р-ну
Рівненської обл.) – 757, 853
Миронівка, с. (м.) Миронівського р-ну Київської обл. – 392
Миронівський, смт Донецької обл. (у підпорядкуванні Дебальцівської міськради) – 224
Митків, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1332
Михайлівка, с. Глибоцького р-ну Чернівецької обл. – 1315

Географічний покажчик
Михайлівка, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1398
Михалешень, с. Хотинського пов., Буковина – 1579
Михалкове, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1604
Михальча, с. Чернівецького пов. (Сторожинецького р-ну), Буковина – 1603
Мишаківка, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 813
Міжгірський р-н Закарпатської обл. – 257
Міжгір’я, смт Міжгірського р-ну Закарпатської обл. – 257
Мізоч, м-ко Здолбунівського пов. Волинського воєводства (смт Здолбунівського р-ну Рівненської обл.) – 779, 853
Мілієве, с. Сторожинецького пов. (Вижницького р-ну), Буковина – 1428,
1571
Млинів, м-ко Дубенського пов. Волинського воєводства (смт Млинівського
р-ну Рівненської обл.) – 756, 870, 859
Млинівський р-н Рівненської обл. – 859,
870
Могилів-Подільський,
м.
МогилівПодільського р-ну Вінницької обл. –
75, 83
Могилів-Подільський р-н Вінницької обл.
– 75, 83–86
Могиляни, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 801, 839
Могиляни-Блок, с. Здолбунівського пов.
Волинського воєводства – 752
Молдавська АРСР (РСР) – 682, 704, 973
Молодія, с. Чернівецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1309
Монастириський р-н Тернопільської обл.
– 924
Монастирище, смт Монастирищенського
р-ну Черкаської обл. – 1192, 1243
Монастирищенський р-н Черкаської обл.
– 1192, 1243
Монреаль, м. (Канада) – 1744
Москалівка, с. Білогірського р-ну Хмельницької обл. – 1177
Москва, м. (РФ) – 18, 92, 587, 988, 1247,
1790, 169, 850
Московський р-н, м. Харків – 1013, 1028
Мостиський р-н Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 591
Мосьпине, с-ще, нині у складі м. Донецька – 210
Мотовилівка (Казенна Мотовилівка, суч.
Червона Мотовилівка), с. Фастівського
р-ну Київської обл. – 399
Мошанець, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1584, 1596

Мощаниця, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 790
Мукачеве, м. Закарпатської обл. – 250, 251,
256, 260, 266, 271
Мукачівська окр. Закарпатської України –
248
Мукачівський р-н Закарпатської обл. –
248
Муровані Курилівці, смт (м.) Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.
– 53
Надвірна, м. Івано-Франківської обл. –
291, 304, 316, 317, 320, 322
Надвірнянський р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 304, 316, 317,
320, 322
Нахімовський р-н, м. Севастополь – 1811,
1812
Негру, р. – 1368
Неполоківці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1385,
1551
Непоротове, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1496
Нижні Верецьки, с. – див. Нижні Ворота,
с.
Нижні Ворота, с. Воловецького р-ну Закарпатської обл. – 263
Нижні Ленківці, с. Чернівецького пов.
(Кельменецького р-ну), Буковина –
1301
Нижні Луківці, с. Сторожинецького пов.,
Буковина – див. Луківці, с.
Нижні Петрівці, с. Сторожинецького пов.
(р-ну), Буковина – 1347
Нижні Сірогози, смт Нижньосірогозького
р-ну Херсонської обл. – 1081, 1112
Нижні Станівці, с. Сторожинецького пов.
(Кіцманського р-ну), Буковина – 1502
Нижнів, с. Тлумацького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Нижньогірський, смт Кримської обл., нині
АРК – 33
Нижньогірський р-н Кримської обл., нині
АРК – 33
Нікополь, м. Дніпропетровської обл. –
184
Нікопольський р-н Дніпропетровської
обл. – 193, 1259
Німеччина – 1, 128, 164, 355, 357, 259,
362, 376, 380, 381, 390, 764, 768, 936,
940, 944, 954, 1058, 1282, 1285, 1299,
1300–1305, 1309, 1312–1317, 1321,
1347, 1350–1353, 1358, 1377, 1385,
1386–1394, 1396–1400, 1402, 1492,
1496, 1498, 1500–1502, 1504, 1505,
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1507, 1510, 1518, 1521, 1522, 1523,
1525, 1529, 1533, 1562, 1564, 1573,
1574, 1577, 1581–1583, 1585, 1612,
1641, 1645, 1646, 1652, 1653, 1664
Нова Водолага, смт Ново-Водолазького
р-ну Харківської обл. – 986, 992, 1032,
1033
Нова Водолага, с. Старовірівського р-ну
Харківської обл. – 1047
Нова Воронцовка, смт Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. – 1102, 1115
Нова Каховка, м. Херсонської обл. – 1105,
1128
Нова Мощаниця, с. Здолбунівського пов.
Волинського воєводства – 792
Нова Прага, с. Новопразького р-ну Кіровоградської обл. – 481, 563
Новгородка, смт Новгородківського р-ну
Кіровоградської обл. – 472, 538
Новгородківський р-н Зінов’євської окр.
(Кіровоградської обл.) – 472, 538
Нові Мамаївці (Мамаївці), с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина
– 1396, 1426, 1479, 1543
Новоазовський р-н Донецької обл. – 202
Новоархангельськ, смт Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл. – 487,
528
Нововолинськ, м. Волинської обл. – 125,
156
Новогеоргіївськ, м-ко – див. Світловодськ, м.
Новокузнецьк, м. Кемеровської обл. (РФ)
– 13
Новомалин, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 802
Новомиргород, м. Новомиргородського
р-ну Кіровоградської обл. – 470, 567
Новомосковськ, м. Дніпропетровської обл.
– 179, 183
Новомосковський р-н Дніпропетровської
обл. – 179
Новопразький р-н Зінов’євської окр. (Кіровоградської обл.) – 472, 481, 563
Новородчиці, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 795
Новоросійськ, м. (РФ) – 660, 679
Новоселиця, м. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1412, 1441,
1452, 1453, 1687, 1572, 1565
Новоселицька вол., Буковина – 1523, 1610
Новоселицький пов., Буковина – 1447
Новотроїцьке, смт Новотроїцького р-ну
Херсонської обл. – 1083
Новоукраїнка, м. Новоукраїнського р-ну
Кіровоградської обл. – 476, 509
Новоукраїнський р-н Кіровоградської обл.
– 476, 482, 509
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Новоушицький р-н Хмельницької обл. –
1154
Ново-Шепелицький р-н Київської обл. –
408
Ночка, сел. Пензенської обл. (РФ) – 1064
Нью-Йорк, м. (США) – 334
Обертин, смт Городенківського (Тлумацького) р-ну Івано-Франківської обл. –
318
Обертинський р-н Станіславської обл. –
318
Об’єднана Арабська Республіка (ОАР) –
1800
Обухів, с. (м.) Обухівського р-ну Київської
обл. – 372, 373
Обухівський р-н Київської обл. – 372, 373,
409
Овруч, м. Овруцького р-ну Житомирської
обл. – 1755
Одеса, м. – 513, 624, 655, 660, 661, 662–
670, 672, 673, 675, 676, 678, 679, 680,
683, 685, 686, 688–694, 697, 699–724,
728, 729, 1187, 1523, 1748, 1749, 1751,
1792
Одеська обл., Одещина – 470, 471, 473,
475, 476, 480–482, 485, 487, 488, 492,
524, 527, 557, 559, 661, 664, 666, 667,
669, 670–672, 674–677, 680–682, 684–
689, 691, 695–699, 701, 702, 704, 712,
715, 717, 716, 718–720, 726, 727–729,
1070, 1085, 1693
Одеський р-н Одеської обл. – 675, 683,
690, 693
Одноробівка, с. Золочивського р-ну Харківської обл. – 1001
Оженин, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 793
Октябрьське, с., нині у складі м. Донецька
– 202, 210
Олександрівка, смт (с.) Олександрівського
р-ну Кіровоградської обл. – 483, 503,
553
Олександрівський р-н Черкаської окр. (Кіровоградської обл.) – 483, 503, 1259
Олександрійська окр. – 489
Олександрія, м. Олександрійського р-ну
Олександрійської окр. Катеринославської губ. (Олександрійського р-ну
Кіровоградської обл.) – 484, 489, 494,
504, 512, 540, 566, 574, 575, 1737
Омськ, м. (РФ) – 580
Онут, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1395
Олександрійський р-н Кіровоградської
обл. – 484, 489, 494, 504, 512, 540, 566,
575

Географічний покажчик
Олександрія, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 768
Олексіївка, с. Олексіївського р-ну Харківської обл. – 939
Олеша, с. Тлумацького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Оргіївський пов. (Румунія) – 1412
Орджонікідзе, м, Дніпропетровська обл. –
193
Орджонікідзевський р-н Донецької обл.
(див. також Єнакіївський р-н Донецької обл.) – 215
Орджонікідзевський р-н, м. Запоріжжя –
280
Орджонікідзевський р-н, м. Харків – 1012
Оріхів, м. Оріхівського р-ну Запорізької
обл. – 274
Оріхівський р-н Запорізької обл. – 274
Оршівці (Оршівці-Барієра), с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1298, 1466, 1554
Осипенко, м. – див. Бердянськ, м.
Остриця, с. Чернівецького пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1397
Острозький пов., Волинського воєводства
– 745, 748, 751, 764, 807, 811, 812
Острозький р-н Рівненської обл. – 860,
872
Острог, м. Здолбунівського пов. Волинського воєводства (Острозького р-ну
Рівненської обл.) – 748, 751, 785, 786,
809, 860, 872
Отиня (Отинія), с-ще (смт) Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. – 311
Отинянський р-н Станіславської обл. –
311
Очаків, м. Очаківського р-ну Миколаївської обл. – 608, 655, 716
Ошихліби, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1379, 1394,
1470
Павлоград, м. Дніпропетровської обл. – 8,
165, 175
Павлоградське, с-ще, нині у складі м. Донецька – 210
Павлоградський р-н Дніпропетровської
обл. – 357
Паланочка, с. Маньківського р-ну Київської (Черкаської) обл. – 1507
Панка, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1508
Пашківці, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 759
Певжа, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства – 213
Пелагіївка, смт Донецької обл., нині у

складі м. Тореза – 1320
Пелінешти, с. Хотинського пов., Буковина
– див. Білоусівка, с.
Первомайськ, м. Первомайського р-ну
Миколаївської обл. – 37
Первомайське, смт Кримської обл., нині
АРК – 990
Первомайський, смт Олексіївського р-ну
Харківської обл. – 37
Первомайський р-н Кримської обл., нині
АРК – 1535
Перебиківці, с. Хотинського пов. (р-ну),
Буковина – 308
Перегінськ (Перегінське), смт Рожнятівського р-ну Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 308
Перегінський р-н Станіславської обл. –
261
Перечин, смт Перечинського р-ну Закарпатської обл. – 261
Перечинський р-н Закарпатської обл. –
261
Переяслав-Хмельницький р-н Київської
обл. – 409
Перківці, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1506
Перм, м. (РФ) – 214, 978, 979, 1203
Першотравневий р-н Донецької обл. – 202
Петриківка, смт Дніпропетровської обл. –
178
Петриківський р-н Дніпропетровської
обл. – 178
Петричанка, с. Сторожинецького пов.
(Глибоцького р-ну), Буковина – 1317
Петрівське, с. Петрівського р-ну Харківської обл. – 982, 1046
Петрівський р-н Кіровоградської обл. –
496, 558
Петрове, смт Петрівського р-ну Кіровоградської обл. – 496, 558
Петровський р-н м. Сталіно (Донецька) –
196
Петропавлівка, смт Дніпропетровської
обл. – 170
Петропавлівський р-н Дніпропетровської
обл. – 170
Печеніги, с. Печенізького р-ну Харківської обл. – 936, 1003
Печеніжин, смт Коломийського р-ну
Івано-Франківської обл. – 301
Печеніжинський р-н Станіславської обл.
– 301
Пиків, м-ко (с.) Пиківського р-ну Вінницької окр. (Калинівського р-ну Вінницької обл.) – 50
Пиківський р-н Вінницької окр. – 50
Південний берег Криму – 1788
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Південно-Бузький басейн – 107
Північна Бессарабія – див. Бессарабія
Північна Буковина – див. Буковина
Північна Трансільванія, пров. (Румунія)
– 1352, 1386, 1400, 1502, 1509, 1523,
1525, 1526
Північний Кавказ – 867
Підбузький р-н Дрогобицької обл. – 591
Підвисоке, с. Підвисоцького р-ну Кіровоградської обл. – 523
Підволочиськ, смт Підволочиського р-ну
Тернопільської обл. – 1755
Підгайчики, с. Коломийського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Підгородне, с. Дніпропетровської обл. –
173
Підшумлянці, с. Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Пінська обл., Білорусь – 162
Піщаний Брід, с. Піщанобрідського р-ну
Кіровоградської обл. – 515
Піщанка, смт Піщанського р-ну Вінницької обл. – 67
Побережка, с. Богуславського р-ну Київської обл. – 356
Поворськ, с. Ковельського р-ну Волинської обл. – 141
Погорілець, с. Рожнятівського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Погребище, смт Погребищенського р-ну
Вінницької обл. – 74
Подільський р-н м. Києва – 364, 1733
Покровка, смт Дніпропетровської обл. –
181
Покровське, с. Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. – 1259
Покровський р-н Дніпропетровської обл.
– 181
Поліське, м. Київської обл. (кол. Хабне) – 433
Полонне, м. Полонського р-ну Хмельницької обл. – 1161
Полонський р-н Хмельницької обл. – 1160
Полтава, м. – 513, 516, 730–743, 1748
Полтавська обл. – 495, 730–743, 993, 1049,
1060
Полянки, с. Верховинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Польща, Польська Республіка, Польська
Держава, ПНР – 1, 3, 6, 127, 135, 139,
201, 203, 288, 588, 589, 593, 601, 744–
746, 751, 753, 754, 764, 767, 774, 807,
808, 820, 889, 1389, 1440, 1522, 1539,
1693
Потічок, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Поточище, с. Городенківського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
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Почаїв, м. Кременецького р-ну Тернопільської обл. – 903
Почаївський р-н Тернопільської обл. –
903, 915
Пояна Мікулуй, с. Кимполунгского пов.
(Румунія) – 1440
Пригородок, с. Хотинського пов. (р-ну),
Буковина – 1387
Придніпровський р-н м. Черкаси – 1242
Прилипче, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1454
Приморське, сел. Приморського р-ну Сталінської обл. – див. Сартана, смт
Приморський сільський р-н Сталінської
обл. – 202
Пролетарський р-н м. Донецька – 210
Проскурів, м. – див. Хмельницький, м.
Прут, р. – 665, 1368, 1687
Пустомити, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 780
Путила, с. Сторожинецького (Радауцького) пов. (смт Путильського р-ну), Буковина – 1342, 1477, 1660
Путильська вол. Радауцького пов., Буковина – 1612
Путильський р-н Чернівецької обл. – 1660,
1711
П’ятихатки, м. Дніпропетровської обл. –
189
П’ятихатський р-н Дніпропетровської
обл. – 189
Радауці, м. Сучавського пов. (Румунія) –
1357
Радауцький пов., Румунія – 1477, 1589,
1605, 1612
Радзивилів, м. Дубенського пов. Волинського воєводства – 759
Радівецький пов., Буковина – 1332
Радянська Україна – див. Україна, Українська РСР, УРСР
Радянський Союз – див. СРСР
Раранча Слобода, с. Чернівецького пов.,
Буковина – див. Рідківці, с.
Ратне, смт Ратнівського р-ну Волинської
обл. – 132
Ратнівський р-н Волинської обл. – 132
Рахів, м. Закарпатської обл. – 269
Рахівська окр., Закарпаття – 269
Рахівський р-н Закарпатської обл. – 269
Рашків, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1475, 1585
Репужинці, с. Кіцманського пов., Буковина (Заставнівського р-ну Чернівецької
обл.) – 1272
Рестео Атаки, с. Хотинського пов, Буковина – див. Дністрівка, с.

Географічний покажчик
Ржавинці, с. Хотинського пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1321
Ржищів, м. Кагарлицького р-ну Київської
обл. – 390
Ржищівський р-н Київської обл. – 390,
409
Рига, м. (Латвія) – 3
Римніку-Сарат (Римніку-Серат), м. (Румунія) – 1346, 11557, 1600
Рівне, м. Волинського воєводства (Рівненської обл.) – 113, 744–747, 753, 765,
781, 809, 816, 841, 843, 844, 846–848,
850, 853–855, 858, 863, 864–867, 868,
874
Рівне, с. Рівнянського р-ну Кіровоградської обл. – 482, 546
Рівненська обл. (Рівненщина) – 841–881
Рівненський пов., Волинського воєводства
– 744–747, 753, 765–784, 791, 807, 810,
815, 816–824, 836, 838, 840
Рівненський р-н Рівненської обл. – 846,
874
Рівнянський р-н Кіровоградської обл. –
482, 546
Рідківці, с. Новоселицького р-ну Чернівецької обл. – 1304
Ровенська обл. – див. Рівненська обл.
Ровно, м. – див. Рівне, м.
Рогатинський р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 296, 324
Рогізна, с. Чернівецького пов., Буковина
(нині мікрорайон м. Чернівці) – 1302,
1429, 1485
Рожище, м. Рожищенського р-ну Волинської обл. – 149
Рожищенський р-н Волинської обл. – 149
Розважівський р-н Київської обл. – 408
Розсипне, смт Донецької обл., нині у складі м. Тореза – 213
Розтоки, с. Сторожинецького пов. (Путильського р-ну), Буковина – 1546
Рожнятівський р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 308, 313, 323,
328
Рокитне, с. (смт) Рокитнянського р-ну Київської обл. – 431
Рокитне, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1326, 1459
Романківці, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1324
Ропча, с. Сторожинецького пов. (р-ну), Буковина – 1461, 1510
Російська імперія – 582, 662, 1280
Росія – 3, 1358, 1362, 1380, 1545, 1566, 1567
Росошани, с. Хотинського пов. (Кельменецького р-ну), Буковина – 1527, 1598
Ростов-на-Дону, м. (РФ) – 713

Ростовська обл., РФ – 1805
РРФСР, РСФРР (РФ) – 2, 3, 13, 14, 18, 126,
1784–1786, 1792, 1794
Рудківський р-н Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 591
Ружинська вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Рукшин, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1541, 1595
Румунія, Румунське Королівство – 1275–
1277, 1279, 1285, 1287, 1290, 1327,
1329–1336, 1339–1341, 1344, 1346,
1348, 1349, 1351, 1355–1358, 1360,
1363, 1365, 1367, 1369–1371, 1373,
1374, 1381, 1385, 1387, 1392, 1396,
1400, 1402, 1405, 1412, 1439, 1440,
1447, 1458, 1489, 1490, 1492, 1495,
1496, 1498, 1499, 1501–1503, 1507,
1510, 1514, 1515, 1524, 1529, 1539,
1540, 1542–1544, 1549, 1551, 1557,
1558, 1571, 1575, 1579, 1580, 1589,
1605, 1610, 1611, 1613, 1641, 1644,
1652, 1671, 1693, 1700, 1709, 1718,
1751
Русів, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Русь – 139, 1775
Савинці, с. Савинського р-ну Харківської
обл. – 977
Садгірський р-н Чернівецької обл. – 1684,
1695, 1696
Садгора, м. Чернівецького пов., Буковина,
нині у складі м. Чернівці – 1684, 1695,
1696, 1711
Садки, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 797
Саки, м. Кримської обл., нині АРК – 32
Саксагань, р. – 11
Самбір, м. Львівської обл. – 586, 598, 601
Самбірський р-н Дрогобицької (нині
Львівської) обл. – 591
Самгородок, с., Козятинського р-ну Вінницької обл. – 71
Самостріли, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 782
Санкт-Петербург, м. (РФ) – 662
Сапожин, с. Рівненського пов. Волинського воєводства – 836
Саратовська обл. (РФ) – 478, 675, 930, 955,
1723
Сарненський пов. Волинського воєводства
– 745
Сарненський р-н Рівненської обл. – 852,
878
Сарни, м. Сарненського р-ну Рівненської
обл. – 852, 878
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Сартана, смт Донецької обл. – 202
Сахновщина, смт Сахновщинського р-ну
Харківської обл. – 953, 1015
Свалява, м. Закарпатської обл. – 252
Свалявський р-н Закарпатської обл. – 252
Свердловськ, м. (нині Єкатеринбург, РФ) –
169, 636, 855, 1741, 1743
Свердловський р-н, м. Вінниця – 61
Світильня, с. Броварського р-ну Київської
обл. – 365
Світловодськ, м. Світловодського р-ну Кіровоградської обл. – 495, 526, 572
Світлодар, м. Донецької обл. (у підпорядкуванні Дебальцівської міськради) – 224
Севастополь, м. – 52, 113, 237, 1782–1797,
1799–1803, 1805–1812
Севлюш, м. – див. Виноградів, м.
Секурянська вол. Хотинського пов. Бессарабської губ. – 1398, 1496, 1586
Селидове, м. Донецької обл. – 221
Селище, с. Чернівецького пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1562
Селятин, с. Радауцького пов. (Путильського р-ну), Буковина – 1605
Семидуби, с. Дубенського пов. Волинського воєводства (Дубенського р-ну
Рівненської обл.) – 834, 853
Сербичани, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1323
Середня Азія – 133
Серет, р. – 1368
Серетський пов. Чернівецької губ. – 1545,
1567
Сєверодонецьк, м. Луганської обл. – 583
Сиваш, оз. – 18
Сизрань, м. Сизранського р-ну Самарської
обл. (РФ) – 1085
Сіверський Донець, р. – 1641
Сіверський Донець – Донбас, канал – 15
Сімферополь, м. АРК – 21–24, 1691, 1696,
1790, 1802
Скадовськ, м. Скадовського р-ну Херсонської обл. – 1084, 1116
Сквира, м. Київської губ. – 330
Сколівський-н Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 591
Скоморохи, с. Галицького р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Славутський р-н Хмельницької обл. –
1139
Слобідка, с. Калуського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Слобода-Банилів, с. Сторожинецького
пов. (Вижницького р-ну), Буковина –
1431
Слобода-Комарівці, с. Сторожинецького
пов. (р-ну), Буковина – 1432
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Слобожанщина – 447
Словаччина – 161
Случ, р. – 855
Смига, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства – 833
Сміла, м. Київської (Черкаської) обл. –
349, 387, 1179, 1203, 1216, 1748
Смілянський р-н Київської (Черкаської)
обл. – 349, 387, 1179
Смордва, с. Дубенського пов. Волинського
воєводства – 830
СНД (Співдружність Незалежних Держав)
– 690, 1243
Снятин, м. Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 288, 302, 305, 307,
318
Снятинський р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 302, 305, 307,
309, 318
Совєтський, смт Кримської обл., нині АРК
– 34
Совєтський р-н Кримської обл., нині АРК
– 34
Сокиряни, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1340, 1375,
1430
Сокиряни, вол.; Сокирянська вол. Хотинського пов., Буковина – 1320, 1324,
1520
Соколівка, с. Крижопільського р-ну Вінницької обл. – 63
Солотвина (Солотвин), смт Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.
– 317
Солотвинський р-н Станіславської обл. –
317
Сороки, м. (Молдова) – 6
Сорокський пов., Румунія – 1412
Соснів, с. Рівненської обл. – 854
Соснівський р-н м. Черкаси – 1241
СРСР – 1, 3, 5, 11, 12–20, 42, 43, 54, 70,
73, 76, 78, 97, 111–115, 117, 118, 120,
122, 123, 125, 127–129, 131, 133, 134,
137, 139, 143, 148, 151, 155, 157, 158,
160, 162, 163, 169, 195–199, 201, 203,
204, 206–208, 219, 220, 222, 223, 225,
226, 228, 229, 231, 234–238, 240, 241,
243, 245–248, 250–252, 256, 257, 260,
262, 267, 271, 274–285, 288–290, 332,
337, 338, 342, 408–410, 414, 415, 420,
425, 439, 442, 447, 450, 453–458, 465,
499–504, 507, 513, 516, 539, 543, 545,
552, 567, 570, 577, 575–577, 582, 583,
588–592, 594, 597, 599, 601, 602, 604,
605–613, 615–618, 620, 622, 624, 626–
629, 632, 633, 635, 636, 639, 640, 642–
644, 646–654, 656–658, 660, 662, 663,

Географічний покажчик
665, 669, 673–675, 678, 683, 687, 690,
692–694, 696, 700, 703–705, 707, 709–
714, 720, 725, 732, 734, 735, 737, 740,
743, 744, 746, 748, 749–751, 753–755,
756–771, 774–779, 781–809, 811–826,
829–832, 835–837, 839–842, 844, 846,
848, 850, 854, 858, 864–867, 887, 888,
896, 897, 906, 918, 922, 926, 938, 957,
958, 961, 962, 966, 967, 970–973, 975,
977–979, 993, 1037, 1039, 1056, 1061,
1064, 1068, 1080, 1085, 1086, 1088,
1090, 1092, 1093, 1095, 1099, 1130,
1132, 1134, 1135, 1136, 1138, 1144,
1146, 1151, 1152, 1158, 1159, 1162,
1164, 1165, 1167–1169, 1187, 1190,
1193, 1195, 1201, 1203, 1204, 1207,
1213, 1217, 1225, 1234, 1236, 1237,
1243, 1244, 1247, 1248, 1251–1253,
1256, 1258, 1265–1269, 1291, 1331,
1397, 1442, 1490, 1523, 1525, 1539,
1612, 1613, 1620, 1622, 1624, 1625,
1629, 1631, 1635, 1639, 1640, 1647,
1648, 1650, 1652, 1656, 1664, 1669,
1670, 1692, 1697–1699, 1701, 1702,
1706, 1708, 1711, 1714–1718, 1722,
1723, 1728–1730, 1734, 1735, 1737,
1740–1744, 1747, 1748–1750, 1753,
1755–1757, 1759, 1762, 1763, 1766,
1769, 1770–1774, 1776–1779, 1781,
1785–1790, 1792, 1794, 1795, 1800,
1811
Ставчани, с. Чернівецького пов. (Хотинського р-ну), Буковина – 1389, 1433
Сталіно, м. – див. Донецьк, м.
Сталінська обл. – див. Донецька обл.
Сталінський (Жовтневий) р-н, м. Запоріжжя – 276
Сталінський р-н, м.Харків – 1013, 1028
Сталінський р-н, м. Чернівці – 1632, 1661,
1680, 1689, 1690, 1691, 1711
Станишівка, с. Іванківського р-ну Київської обл. – 380
Станівці, с. Чернівецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1451
Станіслав, м. – див. Івано-Франківськ, м.
Станіславська обл. – див. ІваноФранківська обл.
Станіславське воєводство – 288, 291
Стара Вижівка, смт Старовижівського
р-ну Волинської обл. – 125, 155
Стара Жучка, с. Чернівецького пов., Буковина – 1290, 1460
Старе, с. Бориспільського р-ну Київської
обл. – 348, 377
Старе Королівство – див. Румунія
Старий Крим, смт Донецької обл. – 202
Старий Салтів, с. Харківської обл. – 1044

Старі Бросківці, с. Сторожинецького пов.
(р-ну), Буковина – 1314, 1410
Старобільськ, м. Старобільського р-ну Луганської обл. – 200
Старобільський пов. Донецької губ. – 200
Старовижівський р-н Волинської обл. –
152, 155
Старовірівка, с. Шевченківського р-ну
Харківської обл. – 940
Старовірівка, с. Старовірівського р-ну
Харківської обл. – 1007
Старокостянтинівський р-н Хмельницької
обл. – 591
Старосамбірська р-н Дрогобицької (нині
Львівської) обл. – 591
Старосинявський р-н Хмельницької обл.
– 1153
Степань, смт Рівненської обл. – 852
Стерлітамак, м. (РФ) – 693
Стецева, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Сторожинець, м. Сторожинецького пов.,
Буковина – 1278, 1286, 1337, 1344,
1404, 1446, 1516, 1517, 1541, 1542,
1552, 1652, 1683, 1711
Сторожинецька вол. Сторожинецького
пов., Буковина – 1522, 1317, 1319
Сторожинецький пов., Буковина – 1278,
1286, 1300, 1311–1319, 1332, 1336,
1337, 1341, 1347, 1349–1351, 1376,
1377, 1383, 1391, 1392, 1404–1408,
1410, 1413, 1414, 1417–1419, 1421,
1427, 1428, 1431, 1432, 1435, 1437,
1447, 1450, 1451, 1455, 1457, 1461,
1474, 1481, 1486, 1495, 1502, 1504,
1507, 1510, 1516, 1522, 1526, 1529,
1539, 1546, 1552, 1560, 1561, 1566,
1571, 1573, 1580, 1581, 1587, 1671
Сторожинецький р-н Чернівецької обл. –
1683, 1700
Стрийський р-н Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 587, 591
Стрілецький Кут, с. Чернівецького пов.
(Кіцманського р-ну), Буковина – 1420
Стрільче, с. Городенківського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Струсів, с. Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. – 904
Струсівський р-н Тернопільської обл. –
904
Суворовський р-н, м. Херсон – 1106, 1108
Судак, м. Кримської обл., нині АРК – 31
Сулиця, комуна Хотинського пов., Буковина – 1538
Суми, м. Сумської обл. – 882–886, 888
Сумська обл. – 882–888, 993, 1049, 1060,
1724
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Суховерхів, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1306
Сухолісся, с. (Сухоліси) Узинського (Білоцерківського) р-ну Київської обл. –
347
Сучава, м. (Румунія) – 1539, 1700
Сучава, окр.; Сучавська окр. (Румунія) –
1363, 1441, 1515, 1276, 1279, 1285
Сучевени, с. Сторожинецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1376
США – 1, 743
Таганрог, м. Ростовської обл. (РФ) – 200
Таїрове, м. Овідіопольського району
Одеської області – 699
Тайкури, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 796
Тайшет, ст. (м.) Іркутської обл. (РФ) – 19
Тальне, м. Черкаської обл. – 1191
Тальнівський р-н Київської (Черкаської)
обл. – 385, 1191
Тарасівці, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1563
Тарашани, с. Чернівецького пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1564
Тарган, с. Володарського р-ну Київської
обл. – 375
Ташкент, м. (Узбекистан) – 724
Тельманівський р-н Донецької обл. – 202
Темрюк, с., нині у складі м. Донецька –
210
Теофіпольський р-н Хмельницької обл. –
1177
Теплик, смт Теплицького р-ну Вінницької
обл. – 69
Теребовля, м. Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. – 916
Теребовлянський р-н Тернопільської обл.
– 904
Тернавка, с. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1372, 1434
Тернопіль, м. – 890–898, 901, 902, 906–916,
918, 920, 924–929
Тернопільська обл. – 162, 890, 891–897,
902, 906–909, 911–918, 920–922, 926,
928, 929
Тернопільська окр. дистрикту Галичина –
901
Тернопільське воєводство – 889
Тернопільський р-н Тернопільської обл. –
898, 923
Тесів, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 794
Тиврів, смт Тиврівського р-ну Вінницької
обл. – 77
Тиврівський р-н Вінницької обл. – 77, 90
Тисмениця, м. Тисменицького р-ну Івано-
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Франківської обл. – 314, 325
Тисменицький р-н Станіславської (ІваноФранківської) обл. – 291, 314, 319, 325
Тихий океан – 1805
Тишківка, с. Тишківського р-ну Кіровоградської обл. – 554
Тлумач, м. Тлумацького р-ну Станіславського (Івано-Франківської) обл. – 291
Томашпіль, смт Томашпільського р-ну
Вінницької обл. – 49
Томськ, м. Новосибірської обл. (РФ) –
1064
Топорівці, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1292
Топорківська вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Торговиця, с. Дубенського пов. Волинського воєводства – 832
Торез, м. Донецької обл. – 213
Трансільванія Східна, пров. (Румунія) –
1276
Трансністрія, губернаторство (Румунія) –
81, 83, 88, 1520
Тростянець, смт Тростянецький р-ну Вінницької обл. – 66
Турійськ, смт Турійського р-ну Волинської обл. – 153
Турійський р-н Волинської обл. – 153
Турка, с. Коломийського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Турківський р-н Дрогобицької (нині Львівської) обл. – 591
Турятка, с. Дорохойського пов. (Глибоцького р-ну), Буковина – 1328, 1471
Тучапи, с. Снятинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Тучин, м-ко Рівненського пов. Волинського воєводства (с. Гощанського р-ну Рівненської обл.) – 783, 855
Тячівський р-н Закарпатської обл., Тячівщина – 253
Ужгород, м. Закарпатської обл. – 244, 246,
256, 262, 264, 266, 273
Ужгородська окр. – 255
Ужгородський р-н Закарпатської обл. –
255
Україна – 1–8, 10, 11, 15, 22–41, 44, 51, 54,
55, 64, 73, 78, 92, 95, 97, 98, 101, 106,
113–118, 120, 122, 123, 125, 130, 133,
134, 137, 138, 142, 143, 151, 157–160,
163, 164, 166, 168–171, 173–176, 179–
182, 185, 186, 189, 190, 203, 216, 225,
227–229, 236–238, 242, 243, 251, 274,
278, 281, 285, 290, 293, 311, 332, 334,
338, 343, 347, 348, 352, 362, 371, 393,
400, 407, 411, 422, 425, 439, 464, 479,

Географічний покажчик
482, 491, 494, 495, 499, 506–508, 514,
526, 527, 531–533, 539, 546, 547, 549,
552, 559, 576, 578, 579, 581, 583, 588,
589, 592, 607, 610, 621, 622, 626, 631–
633, 645, 659, 661, 662, 665, 669, 674,
677, 691, 694, 699, 700, 702, 704, 705,
712, 724, 731, 734, 736, 740, 741, 820,
842, 844, 846, 847, 849–851, 853, 854,
856, 858, 860, 861, 863, 866, 867, 869–
873, 875–882, 885, 886, 897, 902, 913,
922, 926, 931, 932, 934, 936–939, 944,
946, 949, 951–953, 955, 981, 1024, 1029,
1030, 1033, 1045, 1052, 1057, 1058,
1086–1088, 1090, 1091, 1093–1096,
1099, 1110–1129, 1133, 1136, 1137,
1140, 1144, 1152, 1156–1159, 1162,
1165, 1167–1171, 1175–1178, 1181,
1183, 1184, 1187, 1192, 1195, 1201,
1205, 1214, 1219, 1226, 1228, 1234,
1236, 1248, 1250, 1252, 1255, 1256,
1259, 1262, 1346, 1352, 1486, 1543,
1557, 1613, 1632, 1637, 1667, 1678,
1690, 1691, 1712, 1719, 1729, 1730,
1732, 1734, 1739, 1741, 1746, 1747,
1761, 1764, 1766, 1768, 1776, 1777,
1779, 1781, 1789, 1791, 1792, 1800,
1805, 1808–1812
Україна Західна – 123, 288, 293, 329, 335,
336, 587, 601
Українська РСР (УСРР, УРСР) – 1–7,
9–10, 43, 46–48, 50, 64, 73, 78, 92, 94,
95, 97, 98, 100, 105–107, 109, 111–125,
130, 131, 133, 134, 136–139, 142, 148,
151, 157–163, 165, 174, 175, 183, 191,
195, 196, 199, 200–206, 209–215, 218,
220, 222, 223, 225–229, 233, 235–244,
247, 248, 250–259, 261, 265–270, 272,
279, 286, 288–290, 294, 297, 298, 301,
303, 306–312, 316–318, 320, 321, 323,
325, 327, 336–338, 340, 343, 411, 414,
415, 420, 424, 425, 436, 437, 439, 442,
453–457, 462, 468, 478, 488, 490, 491,
505, 506, 508, 517, 533, 539, 540, 543,
545, 547, 549, 560, 568, 571, 581, 586–
589, 591, 594, 598–600, 609, 611, 614,
619, 621, 622, 625, 626, 629–632, 638,
639, 641, 642, 651, 656, 661, 666, 669,
672–674, 681, 689, 691, 694–699, 705,
711, 714–717, 720–724, 726, 733, 735,
736, 738, 742, 841, 843, 846–848, 850,
853, 854, 858, 862, 867, 868, 886, 890,
893, 894, 897, 902, 906, 908, 909, 911,
912, 914, 916–918, 920, 922, 924–927,
935, 938, 942, 943, 945, 948, 955–957,
959, 965, 969, 973, 976, 979, 1029, 1059,
1062, 1071, 1080, 1085–1088, 1090,
1091, 1094–1096, 1099, 1101, 1133,

1135–1137, 1140, 1141, 1143, 1149,
1152, 1155, 1156, 1158, 1161, 1166,
1169, 1171, 1173, 1174, 1184, 1193,
1194, 1199, 1200, 1202, 1205–1207,
1210, 1212–1220, 1222, 1231, 1237,
1241, 1242, 1244, 1246, 1248, 1249,
1252, 1254–1257, 1260, 1261, 1263,
1264, 1277–1279, 1281, 1283, 1285,
1288, 1327, 1330, 1332–1336, 1359,
1360, 1363, 1366, 1368, 1373, 1441,
1537, 1540, 1556, 1613–1616, 1618–
1621, 1623, 1624, 1626–1632, 1635,
1637, 1647–1649, 1653, 1654, 1660,
1661, 1665–1669, 1672–1677, 1680,
1687, 1688, 1690–1693, 1696–1698,
1700, 1702, 1703, 1705–1707, 1709,
1711–1720, 1722–1731, 1734, 1739,
1740, 1742, 1744, 1746–1750, 1753,
1754, 1756, 1760–1762, 1767, 1768,
1772–1776, 1778, 1779, 1782–1785,
1787, 1788, 1790–1792, 1794, 1796,
1799, 1802, 1806, 1807 1811.
Ульяновка, м. Ульяновського р-ну Кіровоградської обл. – 524
Ульяновський р-н Кіровоградської обл. –
524, 525
Умань, м. Київської (Черкаської) обл. –
411, 1187, 1190, 1223–1226, 1254, 1258,
1262, 1265
Уманський р-н Черкаської обл. – 345
Урал – 169, 182, 1741
Уругвай – 846
Устинівка, с. Гребінківського (Васильківського) р-ну Київської обл. – 404
Устинівка, с. Устинівського р-ну Кіровоградської обл. – 480, 520
Фастів, м. Фастівського р-ну Київської
обл. – 395, 396, 415, 428
Фастівський р-н Київської обл. – 368, 396,
399
Федорівка, с. Іванківського р-ну Київської
обл. – 381
Феодосія, м. Кримської обл., нині АРК –
28
Феодосійський р-н, АРК – 1792
Фінляндська Республіка, Фінляндія – 3
Франція – 184
Хабенський (Поліський) р-н Київської
обл. – 353, 354
Харалуг, с. Рівненського пов. Волинського
воєводства – 784
Харків, м. – 1, 4, 11, 13–16, 18, 214, 226,
227, 710, 858, 930, 935, 941–943, 945,
947, 955–967, 969, 970, 973, 974, 976,
978, 979, 988, 993, 995, 996, 1005,
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1011–1013, 1017–1019, 1021, 1027,
1028, 1031, 1036, 1037, 1039–1041,
1049, 1050, 1053–1056, 1059–1061,
1063, 1065, 1066, 1068, 1069, 1739,
1747–1749, 1751, 1790
Харківська обл. – 7, 738, 930–934, 936–
940, 941, 944–946, 948–955, 957, 961,
968, 969, 971–973, 975, 977, 981–1010,
1013–1016, 1020, 1022–1026, 1029,
1030, 1032–1036, 1038, 1042–1048,
1051, 1052, 1057–1059, 1062–1066,
1069
Харківський р-н Харківської обл. – 1034,
1060
Хелмське воєводство, Польша – 139
Херсон, м. – 711, 724, 1071, 1078, 1080,
1085–1097, 1099, 1101, 1106–1109, 111,
1127, 1691, 1696
Херсонська обл. – 673, 686, 696, 1070–
1079, 1081–1084, 1086–1129
Хмелева, с. Городенківського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Хмельницька обл. – 1132, 1133, 1135–
1137, 1140, 1141, 1143, 1144, 1146,
1147, 1149, 1152, 1155–1159, 1161–
1171, 1173–1175, 1177, 1178
Хмельницький, м. – 1150, 1156, 1158,
1161, 1165, 1169, 1176
Хмельницький р-н Хмельницької обл. –
1148
Хмельове, с. Хмелівського р-ну Кіровоградської обл. – 522
Хмільник, м. Хмільницького р-ну Вінницької обл. – 70
Хмільницький р-н Вінницької обл. – 70
Ходорівський р-н Дрогобицької обл. – 591
Ходорківська вол. Сквирського пов. Київської губ. – 330
Хорів, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 788
Хотин, м. Хотинського пов., Буковина –
1277, 1334, 1358, 1441, 1442, 1444,
1458, 1503, 1514, 1538, 1557, 1558,
1652, 1654, 1686
Хотинська вол., Буковина – 1321, 1508,
1611
Хотинський пов., Бессарабія – 1278, 1288,
1320–1326, 1332, 1334, 1348, 1352,
1458, 1361, 1375, 1378, 1384, 1387,
1397, 1398, 1412, 1430, 1441, 1442,
1444, 1452, 1453, 1456, 1465, 1472,
1473, 1475, 1489, 1490, 1492, 1493,
1496–1501, 1503, 1505, 1506, 1508,
1511, 1512, 1523, 1527, 1530, 1533–
1536, 1538, 1543, 1547, 1557–1559,
1565, 1572, 1574, 1577–1579, 1582–
1586, 1591–1599, 1601, 1602, 1604,
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1606–1609, 1613, 1631, 1641
Хотинський р-н Чернівецької обл. – 1654,
1686, 1697, 1711
Хрещатик, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1484, 1549
Христинівка, м. Черкаської обл. – 1235
Христинівський р-н Черкаської обл. –
1235
Хрущов, м. – див. Світловодськ, м.
Хряцька, с. Дорохойського пов. (Герцаївського р-ну), Буковина – 1401
Хуст, м. Закарпатської обл. – 249, 256
Хустський округ Закарпатської України –
249
Хустський р-н Закарпатської обл. – 249
Царичанка, смт Дніпропетровської обл. –
180
Царичанський р-н Дніпропетровської обл.
– 180
Цекинівка, м-ко Ямпільського пов. Подільської губ. (Ямпільського р-ну Вінницької обл.) – 6
Центрально-Міський р-н, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл. – 192
Цумань, смт Ківерцівського р-ну Волинської обл. – 125, 159
Цюрупинськ, м. Цюрупинського р-ну Херсонської обл. – 1077, 1123
Чагор, с. Чернівецького пов. (Глибоцького
р-ну), Буковина – 1289
Чаплинка, смт Чаплинського р-ну Херсонської обл. – 1070, 1075, 1121
Чаплинський р-н Херсонської обл. – 1070,
1075, 1121
Челепеуци, с. Хотинського пов., Буковина
– 1609
Челябінськ, м. (РФ) – 1739
Ченстохів, м. (Польша) – 6
Червона Кам’янка, с. Червонокам’янського
р-ну Кіровоградської обл. – 493, 534
Червоноармійськ (суч. Радивилів), м. Радивилівського р-ну Рівненської обл.
–853
Чемеровецький р-н Хмельницької обл. –
1132
Ченстохів, м. (Польща) – 6
Червоноармійськ, м. Донецької обл. – 221
Червонобаварський р-н, м. Харків – 1018
Червонозаводський р-н, м. Харків – 996
Червона Кам’янка, с. Червонокам’янського
р-ну Кіровоградської обл. – 493
Черемош, р. – 1368, 1543
Череш, с. Сторожинецького пов. (р-ну),
Буковина – 1313
Черкаси, м. Черкаської обл. – 151, 415,

Географічний покажчик
1180, 1181, 1183–1185, 1193–1202,
1204–1215, 1217–1220, 1222, 1229,
1231, 1233, 1234, 1237, 1238, 1240–
1242, 1244–1253, 1255–1257, 1259–
1264, 1266–1269
Черкаська обл., Черкащина – 338, 436, 437,
1178–1124
Черкаський р-н Черкаської обл. – 1180
Черленівка, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1536
Чернелиця, с. (смт) Городенківського р-ну
Івано-Франківської обл. – 291
Чернелицький р-н Станіславської обл. –
303
Чернівецька вол., Буковина – 1289, 1302,
1309–1400, 1521, 1564
Чернівецька губ. (Російська імперія) –
1280, 1362, 1380, 1545, 1566, 1567
Чернівецька обл. – 1293, 1613–1636, 1638–
1642, 1647–1651, 1654–1720, 1722
Чернівецький пов., Північна Буковина
– 1271, 1276, 1282, 1283, 1289, 1291–
1299, 1301–1310, 1329, 1330, 1332,
1335, 1338, 1363, 1374, 1375, 1379,
1385, 1386, 1388–1390, 1393–1397,
1399, 1400, 1402, 1403, 1409, 1415,
1416, 1420, 1422–1426, 1429, 1433,
1436, 1438, 1443, 1445, 1448, 1454,
1460, 1462–1464, 1466–1470, 1476,
1478, 1479, 1482–1485, 1487, 1494,
1512, 1528, 1532, 1549–1551, 1554,
1562–1564, 1575, 1576, 1589, 1600,
1603, 1613, 1671
Чернівецький р-н Чернівецької обл. –
1649
Чернівці, м. Чернівецької обл. – 1270,
1273–1276, 1279, 1281, 1283–1285,
1308, 1329–1331, 1333, 1335, 1336,
1338–1341, 1343, 1344, 1346, 1353–
1357, 1359, 1360, 1362–1371, 1373,
1374, 1381, 1388, 1405, 1424, 1436,
1439, 1440, 1442, 1445, 1513, 1515,
1531, 1539, 1540, 1543, 1544, 1548,
1550, 1556, 1568–1570, 1582, 1589,
1590, 1605, 1613–1641, 1643–1650,
1652, 1653, 1655–1659, 1661–1663,
1665–1681, 1687, 1689–1692, 1696,
1698–1722
Чернівці смт Чернівецького р-ну Вінницької обл. – 59
Чернігівська обл. – 8, 436, 1049, 1723–
1728
Черняхів, с. Здолбунівського пов. Волинського воєводства – 814
Чехословацька Республіка – 1439, 1440
Чехословаччина – 6, 112, 129, 764,
14391440, 1539

Чигирин, м. Черкаської обл. – 1182
Чигиринський р-н Черкаської обл. – 1182
Чистяківський р-н Донецької обл. – 213
Чистякове, м. – див. Торез, м.
Чкалове, с. Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. – 1259
Чкаловськ, м. (РФ) – 704
Чоп, м. Закарпатської обл. – 255
Чорнівка, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1400
Чорне море – 662, 679, 1801
Чорнобиль, м. Київської губ. (обл.) – 341
Чорнобильський р-н Київської обл. – 408
Чорноморське, смт Кримської обл., нині
АРК – 30
Чорноморський р-н, Кримської обл., нині
АРК – 30
Чорноріччя, с., нині у складі м. Севастополя – 1785, 1795
Чортків, м. Чортківського р-ну Тернопільської обл. – 900, 916, 918, 920
Чортківський р-н Тернопільської обл. –
900
Чортория, с. Сторожинецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1478
Чугуїв, м. Харківської обл. – 931, 999,
1048
Чудей, с. Сторожинецького пов. (р-ну), Буковина – 1311, 1435
Шадринськ, м. Челябінської обл. (РФ) –
478
Шаргород, смт Шаргородського р-ну Вінницької обл. – 99
Шахтарськ, м. Донецької обл. – 221
Шахтинський пов. Донецької губ. – 200
Шебутинці, с. Хотинського пов. (Сокирянського р-ну), Буковина – 1586
Шевченківський р-н, м. Чернівці – 1632,
1680, 1690, 1691, 1711
Шевченкове, смт Шевченківського р-ну
Харківської обл. – 1006, 1057
Шепетівка, м. Шепетівського р-ну Хмельницької обл. – 1145, 1177, 1178
Шепетівський р-н Хмельницької обл. –
1145, 1162
Шепіт, с. Сторожинецького пов. (Путильськолго р-ну), Буковина – 1437
Щербинці, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1472, 1498
Шестерня, с. Широківського р-ну Дніпропетровської обл. – 1259
Шипинська вол., Буковина – 1476
Шипинці, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1305, 1436
Широке, смт Дніпропетровської обл. –
185
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Широківський р-н, Дніпропетровської
обл. – 185, 1259
Шишківці, с. Чернівецького пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1390, 1438
Шлишківці, с. Могилів-Подільського р-ну
Вінницької обл. – 84
Шостка, м. Сумської обл. – 887
Шпанів, с. Рівненського р-ну Рівненської
обл. – 853
Шпиків, смт Тульчинського р-ну Вінницької обл. – 57
Шпитьківська вол. Київського пов. Київської губ. – 331
Шубранець, с. Чернівецького пов. (Заставнівського р-ну), Буковина – 1291
Щербинці, с. Хотинського пов. (Новоселицького р-ну), Буковина – 1472, 1498
Югославія – 748
Южинець, с. Чернівецького пов. (Кіцманського р-ну), Буковина – 1415
Юзівка, м. – див. Донецьк, м.
Яблуниця, с. Верховинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
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Яблунів, смт Косовського р-ну ІваноФранківської обл. – 306
Яблунівський р-н Станіславської обл. –
306
Яблунька, с. Хабенського (Поліського)
р-ну Київської обл. – 354
Явче, с. Рогатинського р-ну ІваноФранківської обл. – 291
Ягодин, ст. Любомльського р-ну Волинської обл. – 128
Яготинський р-н Київської обл. – 409
Ялта, м. АРК – 1792
Ямпіль, смт Ямпільського р-ну Вінницької обл. – 47, 56, 81
Ямпільський р-н Вінницької обл. – 47, 56,
72, 81
Яремча (Яремче), м. Івано-Франківської
обл. – 320
Яремчанський р-н Станіславської обл. –
320
Ярівка, с. Хотинського пов. (р-ну), Буковина – 1592
Ярмолинецький р-н Хмельницької обл. –
1146
Ясси, м. (Румунія) – 1370

Науково-довідкове видання

Архівні зібрання України
Спеціальні довідники

РЕЄСТР РОЗСЕКРЕЧЕНИХ
АРХІВНИХ ФОНДІВ
УКРАЇНИ
М іжархівний довідник
Том 3

Розсекречені архівні фонди ЦДАВО УКРАЇНИ, ЦДНТА України,
Держархіву в АРК, держархівів областей України,
міст Києва і Севастополя (2004-2010 рр.)
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