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ПЕРЕДМОВА 

Державний архів області репрезентує продовження довідника “Державний архів Херсонської 

області. Анотований реєстр описів”, видання якого передбачено галузевою програмою 

“Архівні зібрання України”. Пропонований довідник є виданням, де вперше надається 
інформація про склад і зміст архівних документів на рівні описів. 

Попри значні втрати, яких зазнало документальне зібрання державного архіву Херсонської 
області під час суспільно-політичних потрясінь і воєн першої половини ХХ ст., воно становить 
багату джерельну базу з історії Півдня України. Зібрані і збережені архівом документи в 
сукупності дають можливість об’єктивного вивчення соціально-економічного, політичного та 
культурного розвитку краю. 

У Реєстрі представлена інформація про склад і зміст документів фондів державного архіву 
Херсонської області періоду після 1917 року, які утворилися в процесі діяльності органів 
державної влади, установ, організацій, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
навчальних закладів, громадських об’єднань, а також документів особового походження 
періоду Тимчасового уряду, Української Народної Республіки, Української Держави, 
Української Радянської Соціалістичної Республіки, незалежної України, а також періоду 
нацистської окупації краю. 

У зв’язку зі значним обсягом описових статей Реєстр буде видано у трьох томах. 
Анотований реєстр описів фондів складається з описових статей, розміщених у порядку 

зростання номерів фондів. Пропущені номери належали фондам, які були приєднані до інших, 
передані іншим архівам, втрачені під час Другої світової війни або пропущені в результаті 
технічних помилок. 

Підставою для складання описових статей стали аркуші фондів та описи справ.  
Описові статті мають таку структуру: 

– номер і назва фонду. Назва подана українською мовою і включає власне назву 
фондоутворювача, його підпорядкованість і місце знаходження (у разі змін і 
перейменувань подається остання назва фондоутворювача на той період, за який 
зберігаються його документи); 

– кількість справ у фонді та дати документів; 
– номер і назва (якщо є) опису; 
– кількість справ в описі та їх дати; 
– анотація справ, внесених до опису. Більш детальними є анотації на інформаційно 
насичені фонди, в окремих випадках з метою надання більш повної інформації про 
документи в дужках зазначено їх дати. Якщо описи складено за структурним 
принципом, анотації містять назви структурних підрозділів фондоутворювачів, наведені 
курсивом. Документи анотовано за номінальною ознакою і структуровано за 
значимістю. Характеристику справ з особового складу, якщо вони не виділені в окремі 
описи, подано в кінці анотацій. 

                                                      
 Державний архів Херсонської області. Анотований реєстр описів: Фонди до 1917 року / Авт.-упоряд.: Ю. Коник; 
А. Карпова (керівник проекту); Державний комітет архівів України; Державний архів Херсонської області. – 
Херсон, 2006. – 137 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники) 

43 



 

Мова документів фондів – українська і російська. Фонди періоду нацистської окупації 
містять також документи німецькою мовою. 

Доступ до документів фондів періоду після 1917 року регулюється законодавством України у 
сфері архівної справи. 

 
З метою полегшення пошуку інформації до кожного тому Реєстру складено довідковий 

апарат:  
– покажчик фондів установ, організацій та підприємств за галузевим принципом. При його 
укладанні використано традиційну типологізацію фондів; 

– покажчик установ, підприємств, організацій та військових формувань, згаданих у 
Реєстрі (курсивом подані назви фондоутворювачів); 

– предметно-тематичний покажчик; 
– іменний покажчик; 
– географічний покажчик; 
– список скорочень та абревіатур. 

Додатки з інформацією про пропущені в Реєстрі фонди, що були приєднані до інших фондів, 
передані до інших архівів або втрачені в роки Другої світової війни, про довідковий апарат до 
документів фондів періоду після 1917 року, а також довідка про зміни в адміністративно-
територіальному поділі Херсонщини подані в третьому томі довідника. 

 
Перший том містить анотації описів фондів після 1917 року з номеру Р-1 по номер Р-1250.  
 
Над укладанням описових статей першого тому Реєстру працювали: Т. Ю. Іващенко, 

Ю. О. Коник, О. В. Крутевич, О. М. Крючкова, Н. А. Новаторова. 
Науково-редакційне опрацювання, упорядкування та уніфікацію описових статей тому здійснила 

кандидат історичних наук Ю. О. Коник.  
Довідковий апарат тому підготували О. С. Бахіна, Ю. О. Коник, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич.  
 
Видання розраховане на широке коло користувачів архівної інформації. 
 
 

Ірина Мякота, 
заступник директора – головний зберігач фондів 
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АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР 
ОПИСІВ 

Ф.Р-1 Херсонський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 40; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1920-1923 рр. 

Накази, циркуляри, протоколи засідань Херсонського, Миколаївського, Одеського губернських 
виконкомів, економічної та військової нарад, Херсонського повітового ревкому та виконкому, їх 
відділів, листування з ними, волвиконкомами, установами про стягнення податків, виконання 
трудгужповинності, боротьбу з голодом і бандитизмом, фінансування установ, закріплення за ними 
будинків. 

Звіти про роботу виконкому, його відділів, повітового продкому, повітової комісії по боротьбі з 
наслідками голоду. 

Огляди роботи Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного транспорту. 
Списки, анкети, посвідчення працівників виконкому, підвідомчих установ. 

Ф.Р-2 Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 2055; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1306; 1923-1930 рр. 

Секретаріат 
Декрети, накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, бюлетені, протоколи засідань 

пленумів, президій, нарад ВЦВК, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, районних виконкомів та їх відділів, бюро КП(б) України, окружного 
управління робітничо-селянської міліції, окружного КНС, повітової й окружної економічних нарад, 
окружної податкової трійки, міськрад, сільрад, комісій, робочих трійок, листування з ними про 
запровадження триступеневої системи адміністративного управління, перевибори рад, українізацію 
радянського апарату, землевпорядкування, проведення податкової кампанії, боротьбу з голодом, 
злочинністю, стихійними лихами, націоналізацію і денаціоналізацію підприємств та будівель, виселення 
поміщиків за межі округу, допомогу жертвам інтервенції, переселенцям, ліквідацію неписьменності, 
бюджет округу, рух кадрів. 

Протоколи засідань Центральної, Миколаївської, Херсонської губернських адміністративно-
територіальних комісій, доповідні записки, листування з Одеським губернським, районними 
виконкомами про підготовку адміністративно-територіальної реформи, організацію нових сільрад, 
утворення національних районів і сільрад. Відомості про існуючий і проектований адміністративно-
територіальний поділ, кількість населених пунктів, відстані від залізниць. 

Протоколи засідань ліквідаційного пленуму Одеського губвиконкому, губернської ліквідаційної 
комісії (1925). 

Плани, звіти, доповіді, доповідні записки, огляди, акти обстеження роботи окрвиконкому та його 
відділів, окружної РСІ, райвиконкомів, сільрад. 

Доповіді про політичний і економічний стан округу та районів. 
Протоколи засідань Херсонського окружного дисциплінарного суду, окружної колегії адвокатів, 

листування з ними, окружною прокуратурою, райвиконкомами, управліннями міліції про стягнення 
податків, накладання адміністративних штрафів. 

Звіти про роботу окружної прокуратури, судових установ округу, окружного управління міліції. 
Зведення управлінь міліції і карного розшуку про події по м. Херсон і округу. 

                                                      
 У зв’язку з різноманітним складом документів всередині кожного структурного підрозділу описів фонду  
Р-2 документи в анотації систематизовані за галузевим принципом (державна влада та управління, правосуддя, 
нотаріат, державна безпека, міліція і т. д.). Зразок систематизації див. у показчику фондів за галузевим 
принципом. 
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Протоколи засідань, листування з окружним військкоматом, командуванням 45-го Стрілецького 
полку про проведення призову до Червоної Армії, військову підготовку допризовників. 

Протоколи засідань Херсонської районної комісії по визнанню прав на соціальне забезпечення, 
листування з Херсонським окружним відділом соціального забезпечення, окружною страхкасою, 
окружним військкоматом, військовими частинами про надання допомоги інвалідам, червоноармійцям, 
безпритульним, нужденним громадянам, забезпечення пенсіонерів. 

Звіти про роботу Херсонського відділення Державного банку СРСР, сільськогосподарських і 
кооперативних банків. 

Протокол І окружного з’їзду селянських товариств взаємодопомоги (1926). Звіти про роботу 
Одеського товариства сільськогосподарського кредиту, акти ревізій установ взаємного кредиту. 

Розпорядження, протоколи, листування з окружним і міським комунвідділами, міськими установами, 
БУПР про ремонтно-будівельні роботи по округу, дорожнє, житлово-комунальне, промислове 
будівництво, в т. ч. Херсонсько-Цюрупинського агроіндустріального комбінату, Херсонського 
судноремонтного заводу, елеватора, консервної фабрики, целюлозно-паперового комбінату. 

Звіти про стан комунального господарства Херсона і округу. 
Листування з райвиконкомами про пуск електростанцій. 
Протоколи засідань, відомості, листування з райвиконкомами про розвиток кооперації, реєстрацію 

статутів кооперативних організацій, кооперацію інвалідів. Положення про виробничі майстерні для 
інвалідів (1923). 

Виписки з протоколів засідань Української економічної ради, Херсонської міськради, листування з 
Херсонською кредитспілкою, кооперативними організаціями про заготівлю і постачання сировини 
різним галузям промисловості. 

Доповідні записки, листування з райвиконкомами про роботу промислових підприємств, стан і 
розвиток торф’яних і соляних промислів, розробку вапнякових кар’єрів. 

Протоколи нарад, доповідні записки, листування з Наркоматом шляхів сполучення СРСР, Дніпров-
ським річковим пароплавством, Херсонською конторою Нижньодніпровсько-Бузького державного 
пароплавства, Херсонською митницею, управлінням Херсонського морського торговельного порту, 
пристанями, Єкатерининською залізницею, начальником станції Херсон про відновлення й 
експлуатацію річкового флоту, організацію та обсяги водних і залізничних вантажоперевезень, 
забезпечення хлібного експорту. 

Розклад руху пароплавів з Херсонського порту (1926). 
Бюлетень, політичні вісті РАТАУ. Звіти про роботу Чорноморського округу зв'язку (1924).  
Листування з редакціями газет про розслідування опублікованих газетних матеріалів. 
Протоколи засідань окружного, районних виконкомів, листування з Українським трестом 

сільськогосподарського машинобудування, Херсонським окружним земвідділом, окружною колгоспною 
секцією, сільспілкою, радгоспами, колгоспами про проведення суцільної колективізації, стан сільського 
господарства, розвиток тваринництва, городництва, проведення посівних кампаній, розподілення 
насіннєвої позики, роботу, реорганізацію, перейменування сільськогосподарських товариств, постачання 
їм тракторів. Протоколи з’їздів агрономів, землевпорядників, завідуючих райземвідділами, ветлікарів. 

Доповідна записка про історію Основських виноградників Каховського району, стан виноробної 
кооперації округу. 

Список перейменованих колгоспів (1925). 
Опис господарства радгоспу «Червоний Маяк» (1924). 
Протоколи технічних нарад при Херсонському окружному земвідділі, доповіді, листування з 

Наркоматом землеробства УСРР, райвиконкомами про проведення лісомеліоративних робіт, роботу 
окружного лісництва, охорону лісів, доповідні записки про стан лісів, рибні угіддя округу. Списки 
лісових ділянок. 

Протоколи засідань, звіти, відомості, листування з Херсонським окрвідділом торгівлі, окружним 
фінвідділом про регулювання торгівлі, товарообіг, купівельну спроможність населення. 

Звіти про роботу окрвідділу наросвіти, листування з ним про роботу, фінансування навчальних, 
позашкільних закладів. 

Акти обстеження роботи навчальних закладів, дитячих установ. 
Історичний нарис про Херсонський сільськогосподарський інститут. 
Звіти про роботу культурно-просвітніх закладів округу. 
Протокол урочистих зборів, присвячених 50-річчю Херсонської бібліотеки (1923).  
Доповідна записка про історію та діяльність Херсонського природно-історичного музею (1926). 
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Розпорядження, бюлетені, циркуляри ВУЦВК, Укрцентрархіву, листування з ними про охорону 
історичних пам’яток та архівних документів, рух архівних кадрів. 

Звіти, доповідні записки, листування з Наркоматом охорони здоров'я УСРР про роботу медичних 
закладів, будівництво і відновлення Голопристанського, Скадовського курортів, перебудову 
Олешківського будинку відпочинку. 

Звіти, доповіді про роботу добровільних товариств і організацій. 
Відомості про чисельність населення міст округу. 
Інформаційні бюлетені, зведення Укрметеобюро (1923). 
Статути Херсонської державної взуттєвої фабрики, товариства допомоги жебракам. 
Карта Єкатерининської залізниці (1926). 
План південно-західної частини м. Скадовськ (1930). 
Схема земель колишнього Благовіщенського жіночого монастиря (1923). 
Типові проекти дерев’яних мостів (1926). 
Ескізний проект, кошторис, листування з ВУЦВК про відновлення в с. Строганівка Олешківського 

району братської могили бійців, загиблих при взятті Перекопу. 
Списки установ по округу, працівників окружних і міських установ, відповідальних працівників 

райвиконкомів і сільрад, вчителів, медичних працівників, народних суддів, засідателів, судових 
виконавців, комсомольських секретарів, членів президій районних і сільських КНС, героїв-
незаможників, селян-висуванців по сільрадах, особовий склад 45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької 
Сиваської дивізії, в'язнів Херсонського БУПР. 

Заяви, свідчення, листування про збитки, заподіяні населенню округу іноземними інтервентами та 
білогвардійськими формуваннями (1924-1925). 

Заяви установ на право виготовлення печаток. 
Заяви громадян про надання матеріальної допомоги, видачу торгових свідоцтв, звільнення від 

податків, денаціоналізацію домобудівель. Свідоцтва на право торгівлі, проведення зборів, постановку 
спектаклів. 

Штатні розписи окрвиконкому, його відділів. 
Кошториси видатків окружного статистичного управління (1923), установ місцевого бюджету (1924), 

кошториси прибутків окрвідділу місцевого господарства (1925). 
Відомості на видачу зарплати працівникам окрвиконкому, його відділів, Херсонської міськради, 

комуністичного партклубу (1923), видачу стипендії слухачкам акушерських курсів (1926). 
Організаційно-інструкторський відділ 

Декрети, накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань пленумів, 
президій, нарад ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів УСРР, ВУРПС, Одеського губернського, Херсонського 
окружного, районних виконкомів, їх відділів, комісій, секцій, бюро КП(б) України, окружних управлінь 
робітничо-селянської міліції і карного розшуку, окружного КНС, сільрад, робочих трійок, листування з 
ними про чистку радянського апарату, перевибори рад, землевпорядкування, проведення посівної і 
податкової кампаній, охорону громадського спокою, допомогу жертвам інтервенції, переселенцям. 

Протоколи районних з’їздів рад, конференцій, сходів громадян сіл. 
Протоколи засідань, доповідні записки, листування з Одеським губернським, районними 

виконкомами про підготовку адміністративно-територіальної реформи, організацію нових сільрад, 
утворення національних районів і сільрад, переселення жителів, перейменування населених пунктів і 
вулиць. 

Відомості, листування з райвиконкомами про існуючий і проектований адміністративно-
територіальний поділ, кількість населених пунктів та населення, відстані від залізниць. 

Плани, звіти, доповіді, доповідні записки, огляди, акти обстеження роботи окрвиконкому та його 
відділів, окружної РСІ, окружної спілки та комітетів профспілок, райвиконкомів, міськрад, сільрад. 

Кон’юнктурні огляди стану народного господарства, звіти про економічний стан округу. Доповіді 
про політичний і економічний стан округу та районів. 

Накази по Херсонському БУПР, відомості про рух в'язнів. 
Протоколи засідань окружної колегії адвокатів, листування з окружною прокуратурою, 

райвиконкомами, управліннями міліції про стягнення податків, накладання адміністративних штрафів. 
Звіти про роботу окружної прокуратури, судових установ округу. 
Зведення управлінь міліції і карного розшуку про події по м. Херсон і округу. Доповідь про рівень 

злочинності, стан революційної законності в окрузі (1925-1926). 
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Статути Всеукраїнського сільськогосподарського видавництва «Радянський селянин» (1926), 
видавництва окрвиконкому «Наддніпрянська правда» (1930). Листування з редакцією газети «Червоний 
селянин» про розслідування опублікованих газетних матеріалів. 

Плани, звіти окрвідділу соціального забезпечення. 
План роботи окружного статбюро (1926). 
Відомості сільськогосподарського перепису (1926). 
Листування з окрвідділом місцевого господарства про ремонтно-будівельні роботи по округу, здачу 

підприємств в оренду, відомості про орендовані підприємства (1923). 
Доповідна записка про історію Дніпровської спілки виноградно-виноробних, садівничих кредитно-

кооперативних товариств. 
Огляди стану промисловості. 
Доповідні записки про роботу лісопильних заводів, стан Херсонського порту і його готовність до 

хлібоекспортної кампанії. 
Протоколи технічних нарад при Херсонському окружному земвідділі, доповіді, листування з 

райвиконкомами про проведення лісомеліоративних робіт, роботу лісництв, охорону лісів. 
План робіт по меліорації пісків округу (1925). 
План, звіт про роботу окружного архівного управління (1927). 
Списки установ по округу, закритих підприємств м. Херсон (1923). 
Списки, довідки, анкети, відомості про соціальний і партійний склад працівників райвиконкомів, 

сільрад.  
Списки працівників окружних і міських установ, приватних торговців, позбавлених виборчих прав, 

опікунів над сиротами, репатрійованих громадян. 
Заяви, свідчення, листування про збитки, заподіяні населенню округу іноземними інтервентами та 

білогвардійськими формуваннями (1924-1925). Заяви безробітних громадян. 
Штатні розписи окружних земвідділу, відділу комунгоспу. 
Звіти, огляди використання окружного бюджету. 
Накази окружного управління міліції з особового складу (1923). 
Юрисконсульт 

Постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, протоколи засідань президій Херсонського окружного і 
міського виконкомів, окружного земвідділу про землеустрій і працевлаштування переселенців, порядок 
експлуатації державних земель, порядок оскарження дій місцевої влади,  

Циркуляри, протоколи засідань Центральної комісії нацменшин, листування з нею, райвиконкомами 
про роботу серед нацменшин, влаштування переселенців, організацію національних сільрад, 
сільгоспколективів. Протоколи засідань, плани, звіти про роботу Херсонської окружної комісії, 
окружного бюро нацменшин. 

Відомості про національний склад населення округу за переписом 1926 року. 
Обов'язкові постанови райвиконкомів. 
Протоколи засідань окружної комісії по реєстрації єврейського населення, що бажає займатися 

хліборобством, списки євреїв (1925-1926). Огляд роботи єврейських сільрад. Доповідні записки, 
листування про утворення Великосейдеминуського єврейського національного району (1926-1927). 
Статут Херсонського єврейського товариства «Допомога». 

Протоколи загальних зборів, засідань національних сільрад. Доповіді про стан і роботу, акти 
обстеження, анкети, списки національних сільрад. 

Протоколи засідань комісії допомоги дітям переселенців (1928). 
Список працівників з нацменшин округу (1930). 
Посімейні списки, описи майна членів єврейських, німецьких сільгоспколективів округу. Списки 

циган Великоолександрівського району. 
Заяви переселенців в окружну комісію нацменшин про надання матеріальної допомоги, видачу позик. 
Листування з окружним земвідділом про організацію, реєстрацію, злиття колгоспів. 
Економічна нарада 

Протоколи засідань пленуму Одеської губернської економічної наради, президії окружної 
економічної наради, окружної податкової трійки, біржової комісії (1923). 

Звіт про роботу окрвідділу комунгоспу (1923). 
Звіти Херсонського окружного, повітового земвідділів про проведення землевпорядкувальних робіт. 
Звіти, доповіді, відомості про роботу Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства (1923). 
Звіти окружного дорожньо-транспортного відділу про роботи в Херсонському порту (1923). 
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Листування з окружним військкоматом, райвиконкомами, військовими частинами про проведення 
призову до Червоної Армії, підготовку допризовників. 

План святкування 12-ї річниці Червоної Армії (1930). 
Листування з акціонерними товариствами «Експортхліб», «Хлібопродукт» про забезпечення їх 

приміщеннями для зсипки зерна (1923). 
Природно-історичний та економічний огляд Херсонського повіту (1923). 
Доповідні записки про стан риболовства округу, списки озер (1923). 
Діаграма стану зруйнованості м. Херсон, план міста (1923). 
Комісія по відділенню церкви від держави 

Статути, протоколи установчих зборів, заяви про реєстрацію, перереєстрацію, списки релігійних 
громад по районах.  

Договори про оренду приміщень, описи майна церков.  
Списки, анкети священиків, засновників, членів релігійних громад. 
Бухгалтерія 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркоматів фінансів, праці УСРР, протоколи, виписки 
з протоколів засідань президій Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів, 
окружного фінвідділу, бюджетної комісії, листування з ними та установами про затвердження і 
виконання бюджетів, повернення державних позик, додаткове асигнування, організацію допомоги 
голодуючим, інвалідам, сім'ям загиблих. 

Акти ревізій фінансової діяльності окружної інспектури наросвіти і підвідомчих установ 
Кошториси видатків, пояснювальні записки до трирічного фінансового операційного плану 

окрвиконкому та підвідомчих установ (1926). 
Списки працівників окрвиконкому, установ, підвідомчих окрвідділу наросвіти. 
Відомості на видачу зарплати працівникам окрвиконкому і його відділів, райвиконкомів, сільрад, 

КНС (1923).  
Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії місцевкому при окрвиконкомі, списки, відомості 

надходження членських внесків до місцевкому при окрвиконкомі. 
Стіл особового складу 

Накази з особового складу, листування з райвиконкомами, установами і підприємствами м. Херсон 
про рух кадрів. 

Особові справи депутатів окружної і районних рад. 
Списки, особові картки, посвідчення, довідки, анкети, автобіографії¸ відомості про соціальний і 

партійний склад працівників окрвиконкому, його відділів, окружних і міських установ, райвиконкомів, 
сільрад, КНС. 

Опис 2 
Справ: 169; 1922-1930 рр. 

Секретаріат 
Протоколи засідань пленумів окрвиконкомів України, засідань президії Херсонського окрвиконкому. 
Плани роботи райвиконкомів, звіт про роботу окрвиконкому (1925). 
Накази по стройовій частині Херсонського окружного управління міліції (1923). Протоколи допиту 

осіб, підозрюваних у самогоноварінні. 
Витяги з протоколів засідань Одеського губвиконкому, протоколи засідань комісії допомоги 

демобілізованим червоноармійцям, листування з окружною комісією допомоги дітям, райвиконкомами 
про надання допомоги демобілізованим, сім'ям червоноармійців, жителям неврожайних районів (1925). 

Заяви, свідчення, жителів Березнегуватського, Великоолександрівського, Снігурівського районів про 
збитки, заподіяні населенню округу іноземними інтервентами та білогвардійськими формуваннями 
(1925). 

Списки, посвідчення, анкети працівників окружного, районних виконкомів, окружного управління 
міліції. 

Організаційно-інструкторський відділ 
Циркуляри Одеського губвиконкому, листування з райвиконкомами про проведення перевиборів 

сільрад. Списки, анкети висуванців сільрад. 
Плани, звіти, доповіді про роботу райвиконкомів. 
Стіл особового складу 

Накази з особового складу, листування з райвиконкомами про атестацію працівників. 
Список райвиконкомів і сільрад Херсонського округу. 
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Особові справи депутатів окружної і районних рад. 
Списки, особові картки, посвідчення, довідки, анкети, автобіографії¸ відомості про соціальний і 

партійний склад працівників окрвиконкому, його відділів, окружних і міських установ, райвиконкомів, 
сільрад, КНС. 

Комісія по відділенню церкви від держави 
Протоколи засідань комісії по реєстрації релігійних громад. Заяви представників громад про 

відкриття, ремонт молитовних домів. 
Військовий стіл 

Виписки з протоколів засідань адміністративно-фінансової комісії при РНК УСРР, окружної 
призовної комісії, листування з окружним військкоматом про надання допомоги демобілізованим 
червоноармійцям та їх сім'ям. 

Списки підвідомчих установ (1923). 

Опис 3 
Справ: 128; 1923-1930 рр. 

Секретаріат 
Виписки з протоколів засідань ВУЦВК, РНК УСРР, циркуляри окрвиконкому, листування з 

Наркоматами УСРР, райвиконкомами про проведення суцільної колективізації, податкових кампаній, 
боротьбу з куркульством, реалізацію облігацій державних позик. 

Протоколи засідань малої президії Одеського губвиконкому, президії Херсонського окрвиконкому. 
Протоколи з’їзду рад, перевиборів сільрад Бериславського району. Відомості, листування з 

райвиконкомами про проведення перевиборів рад. Зведені статистичні відомості про роботу сільрад 
округу (1927). 

Листування з НКВС УСРР про виселення нетрудового населення з квартир (1929). 
Листування з Наркоматом торгівлі УСРР, окружним фінвідділом, Херсонським відділенням 

Держбанку СРСР, райвиконкомами про виконання місцевих бюджетів, фінансування і взаєморозрахунки 
установ. 

Листування з Одеським губкооперкомом про організацію Херсонського окружного кооперкому 
(1925). 

Листування з Херсонською сільспілкою, єдиним споживчим товариством, установами про 
повернення позик. 

Протоколи, листування з райвиконкомами, установами, підприємствами про роботу промислових 
підприємств, придбання обладнання, заготівлю сировини. 

Листування з Херсонським уповноваженим Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, 
Нижньодніпровсько-Бузьким державним пароплавством, правлінням Єкатерининської залізниці, 
начальником станції Херсон про перевезення зерна, руди, роботу транспорту, придніпровських 
елеваторів. 

Доповідні записки про розвиток виноградарства в Херсонському окрузі. 
Протокол Херсонської окружної санітарної наради, листування з окрвідділом охорони здоров'я, 

окружною прокуратурою про благоустрій ринків, боєнь м. Херсон.  
Листування з Наркоматом торгівлі УСРР, Херсонським відділенням Держбанку СРСР, 

райвиконкомами, товариством роздрібної торгівлі «Ларьок» про постачання населення дефіцитними 
товарами, відкриття торгових точок. 

Листування з Херсонським окрвідділом місцевого господарства, промкомбінатом про постачання 
промисловості й населення електроенергією (1923), водою (1925). Доповідні записки про стан 
Херсонської електростанції, комунального господарства округу (1929). 

Листування з установами, організаціями, підприємствами про проведення місячника Червоних 
казарм. 

Штатні розписи окрвиконкому (1929). 
Довідки, заяви працівників окрвиконкому. Списки працівників окрвідділу місцевого господарства, 

пекарів-кустарів м. Херсон. 
Трудові, колективні договори установ (1929-1930). 
Відділ управління 

План роботи окрвиконкому (1929). 
Листування з Наркоматами фінансів, просвіти УСРР, райвиконкомами про проведення податкової 

кампанії, розподілення насіннєвого матеріалу, асигнування коштів на народну освіту. 
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Відомості про чисельність населення, сільгоспколективів по районах округу; народжених, 
пошлюблених і померлих по Великоолександрівському району (1923). 

Організаційно-інструкторський відділ 
Листування з Головкооперкомом РНК УСРР, райвиконкомами про затвердження статутів артілей, 

роботу місцевої промисловості. 
Порівняльні відомості заготівлі зернохліба і цін на хліб (1923-1924). 
Юрисконсульт 

Обов'язкові постанови Березнегуватського, Великоолександрівського, Горностаївського, 
Олешківського, Чаплинського райвиконкомів (1925). 

Економічна нарада 
Договори, кошториси на постачання палива установам (1922-1923). 
Секція народної освіти 

Листування з райвиконкомами про виділення навчальним закладам і дитячим установам землі під 
посіви, облік нацменшин, забезпечення національних шкіл підручниками, влаштування і медичне 
обслуговування переселенців, українізацію радянського апарату. 

Листування з дитмістечком «Червоні сходи» про його фінансування, зведення про рух дітей (1923). 
Бухгалтерія 

Розпорядження, інструкції, протоколи засідань Наркоматів фінансів, землеробства УСРР, листування 
з ними, РНГ УСРР, Одеським губвиконкомом, оквземвідділом, райвиконкомами про кредитування 
місцевої промисловості, організацію радгоспів, кооперування індивідуальних господарств, стягнення 
сільськогосподарського податку, придбання посівматеріалу. 

Циркуляри, інструкції, листування з Всеукраїнською конторою та Херсонським відділенням 
Держбанку СРСР, окружними плановим і фінансовим відділами, установами про проведення фінансових 
операцій, фінансування та взаєморозрахунки, надання звітності. 

Протокол засідання окружної наради з питань хлібних перевезень. 
Документи по складанню проекту бюджету Херсонського округу на 1928-1929 роки. 
Звіти про роботу Херсонського окрвиконкому (1923-1924), Херсонського повітового, окружного 

фінвідділів (1922-1923).  
Статистичні звіти окружного фінвідділу про виконання місцевих бюджетів. Доповіді, листування про 

надходження податків, виконання місцевих бюджетів, державне страхування. 
План дорожнього будівництва в окрузі на 1929-1930 роки. Кошторис громадських 

сільськогосподарських робіт по Херсонському округу (1925). 
Протокол окружної наради про заготівлю палива для округу, листування з Нафтосиндикатом, 

управлінням Херсонського порту про заготівлю й розрахунки за паливо (1925). Листування з 
окрвідділом комунгоспу, окружним дорожнім відділом, райвиконкомами, установами про постачання 
будматеріалів, встановлення телефонів, придбання господарського й канцелярського приладдя. 

Статути Херсонського деревообробного заводу ім. Халтуріна, Херсонської державної взуттєвої 
фабрики, Херсонської конфетної фабрики ім. Войкова та ін. 

Статут, списки членів окружної спілки кустарів (1923). 
Листування з окрвідділом наросвіти про ремонт приміщень навчальних закладів, прийом дітей в 

дитбудинки (1923). 
Листування з Одеським губернським, окружним відділами охорони здоров'я про організацію 

медичного обслуговування населення (1923). 
Кошториси видатків секретаріату окрвиконкому (1928), окружного КНС, архівного відділу, бюро 

фізкультури (1929), відомість про прибутки Херсонського міського відділу місцевого господарства 
(1924-1925). 

Фінансові звіти окружного дорожнього відділу, Херсонського інституту народної освіти. 
Списки працівників окрвиконкому. Відомості на видачу зарплати працівникам окружного 

дорожнього відділу (1929-1930). 
Виборча комісія 

Звіт про підсумки перевиборчої кампанії (1929). Зведені відомості про перевибори сільрад округу, 
відомості про соціальний і партійний склад новообраних рад (1923-1924).  

Документи про відновлення виборчих прав громадян Горностаївського району (1926-1928). 
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Опис 4 
Справ: 347; 1922-1930 рр. 

Інформаційні зведення РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, РНК РСФРР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Економічної наради РСФРР. 

Збірники найважливіших постанов РНК УСРР, Української економічної ради. 
Циркуляри, протоколи засідань президій ВУЦВК, РНК УСРР, Української економічної ради, 

Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів, окружної економічної наради, доповіді, 
зведення, листування з ними про зміцнення радянського апарату, проведення землевпорядкувальних 
робіт, суцільної колективізації, посівних, виборчих кампаній, хід хлібозаготівлі, створення КНС, 
постачання сільгосптехніки. 

Накази, постанови, циркуляри, телеграми, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного управлінь міліції і карного розшуку, протоколи засідань окружної військової 
наради, листування з Херсонським окружним відділенням ДПУ, райвиконкомами про боротьбу з 
бандитизмом, дезертирством, самогоноварінням, зловживанням владою, з’ясування соціально-
майнового стану працівників державних органів, перевірку і рух міліцейських кадрів. Оперативні 
зведення, телеграми про рух бандитизму. 

Накази, зведення, доповіді, листування з Херсонським окружним відділенням ДПУ, райвиконкомами про 
політичний стан Одеської губернії, Херсонського округу, політико-економічний стан німецьких колоній 
Бериславського і Великоолександрівського районів, позбавлення колишніх поміщиків права на землю, 
боротьбу з сіонізмом, роботу з нацменшинами. Політико-економічні огляди Херсонського округу, огляд 
сіоністського руху в Україні. 

Відомості про куркульський спротив хлібозаготівлі, проведенню перевиборів. Справи про виселення 
колишніх поміщиків за межі Херсонського округу. 

Звіт про роботу особливої комісії по боротьбі з наслідками неврожаю 1924 року. 
Звіти по результатах перевірки роботи радянського апарату округу за 1927 рік. Акти обстеження 

роботи сільрад. 
Доповідь про будівництво Херсонського порту, цементного заводу, целюлозно-паперового 

комбінату, елеватору (1930). Відомості про дислокацію промислових підприємств. 
Листування з постійною комісією Ради Праці та Оборони СРСР, Одеським губвідділом управління, 

окружним адмінвідділом, райвиконкомами про реєстрацію, паспортизацію, в’їзд і виїзд іноземців. 
Списки, опитувальні листи, адресні картки іноземців. Справи про прийняття радянського громадянства. 
Списки, довідки біженців. 

Протоколи засідань, нарад, плани, звіти, зведення окружного, районних виконкомів та виборчих 
комісій, листування з Президією ВУЦВК, Херсонським окружним відділенням ДПУ, райвиконкомами 
про проведення перевиборів сільрад, позбавлення і відновлення виборчих прав. Протоколи загальних 
зборів, зведення про перевибори рад по округу і районах, облікові картки депутатів. Списки, довідки, 
анкети, заяви позбавлених виборчих прав по районах.  

Протоколи загальних зборів членів профспілок по висуненню кандидатів у депутати Херсонської 
міськради. Списки виборців м. Херсон, депутатів міськради (1924). 

Листування з райвиконкомами про спецперевірку і рух кадрів. 
Листування з Херсонською міськрадою, установами, навчальними закладами про встановлення 

соціального стану працівників, студентів. 
Списки, посвідчення, заяви працівників окружного, районних виконкомів. Списки керівних 

працівників установ округу, відповідальних працівників по районах округу, сільських виборчих комісій, 
народних суддів; працівників окружного управління міліції, Херсонського заводу 
сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського; колишніх працівників надзвичайних 
комісій та органів ДПУ; безробітних демобілізованих червоноармійців. Анкети промислових 
спеціалістів.  

Опис 5 
Справ: 33; 1923-1927, 1929-1930 рр. 

Протоколи засідань міжвідомчої комісії по виселенню колишніх поміщиків, справи про виселення 
колишніх поміщиків за межі Херсонського округу. 

Листування з райвиконкомами про проведення суцільної колективізації, підготовку до весняних 
польових робіт, розкуркулювання. 
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Опис 6 
Справ: 72; 1920-1927 рр. 

Накази, постанови ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Миколаївського, Одеського губвиконкомів про 
реорганізацію, структуру і штати виконкомів різних рівнів, порядок оплати праці радянських 
працівників, боротьбу з куркульством. 

Накази, постанови, протоколи засідань пленумів, президій Херсонського повітвиконкому та його 
відділів, Херсонського окружного, районних виконкомів, окружної економічної наради, листування про 
проведення посівної, податкової кампаній. 

Розпорядження, інструкції, протоколи засідань Одеського губвиконкому, губернського фінвідділу, 
Херсонської повітової бюджетної комісії, листування з ними, Херсонським окружним фінвідділом про 
виконання місцевих бюджетів, реалізацію державних позик, ремонт шкіл. 

Протоколи засідань Херсонської повітової адміністративно-територіальної комісії, пояснювальні 
записки, листування про проекти територіальної реформи, нове районування. Протоколи засідань 
Дніпровської повітової ліквідаційної комісії. Акти приймання-передавання справ, волвиконкомів, 
сільрад, волосних і сільських КНС, що ліквідуються (1923). 

Протоколи перевиборчих зборів сільрад (1923). 
Накази по гарнізону м. Херсон (1922). Листування з Херсонським окружним військкоматом про 

проведення призову і надання відстрочок. 
Звіти, доповіді, листування про роботу окружної економічної наради, волосних, районних виконкомів. 

Звіти про роботу Херсонських повітових відділів фінансів, комунального господарства, охорони 
здоров'я (1923). 

Звіти про роботу Херсонської губернської організації (1920) та окружного комітету КП(б) України 
(1923-1925). Відомості про склад партійних організацій, список комуністичних осередків Херсонського 
округу (1923). 

Протоколи засідань колегії Херсонського окружного жіночого відділу (1923). Біографії жінок-героїнь 
праці. 

Відомості про чисельність голодуючих в Херсонському повіті і м. Херсон. 
Зведення про політичний стан районів. Відомості, листування по обліку збитків, заподіяних 

Херсонському повіту контрреволюційними формуваннями за 1918-1921 роки. Висновки юрисконсульта 
окрвідділу управління по скаргах громадян на незаконну конфіскацію майна (1922-1923). 

Доповідь про роботу Херсонського повітового управління міліції (1923), акти обстеження роботи 
райвідділів міліції Херсонського округу (1924-1925). 

Статути, протоколи засідань, списки релігійних громад, листування про їх реєстрацію. Акти обліку 
церковного майна (1923). 

Схематичні карти волостей Херсонського повіту, списки населених пунктів з даними про чисельність 
населення, наявність шкіл, лікарень (1923-1924). План розподілення зв'язку по Херсонському округу 
(1923). 

Списки радянських установ м. Херсон. 
Посвідчення, довідки громадян і установ на право проведення зборів, демонстрацію кінокартин, 

торгівлю, виготовлення печаток і штампів, виїзду з м. Херсон. 
Штатний розпис окружного відділу управління (1923). 
Накази Херсонського повітового, окружного виконкомів з особового складу (1922-1923). Списки, 

послужні списки, анкети, автобіографії, мандати, посвідчення, відомості на видачу зарплати 
працівникам Херсонського повітового, волосних, окружного, районних, сільських виконкомів, КНС. 

Ф.Р-3 Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 33; 1918-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1918-1923 рр. 

Декрети, постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР. 
Накази, постанови, протоколи засідань президій, фракцій Миколаївського губернського, 

Дніпровського повітового виконкомів, повітового ревкому. Протокол засідання Дніпровської 
ліквідаційної комісії (1923). 

Листування з Миколаївським губвиконкомом, Дніпровським повіткомом КП(б) України про 
боротьбу з голодом, підготовку посівних кампаній, проведення землевпорядкувальних робіт, тижнів 
просвіти, рух кадрів виконкомів. 
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Акти передачі справ Дніпровського повітвиконкому та економічної наради (1923). 
Акти обстеження податкового діловодства на борошномельних і круп’яних підприємствах (1922). 
Список націоналізованих будівель м. Олешки (1922). Списки позбавлених виборчих прав по 

м. Скадовськ (1922) та волостях Дніпровського повіту (1922-1923). Описи майна, конфіскованого у 
розкуркулених осіб (1921). 

Опис майна Дніпровського повітового управління міліції (1923). 
Мандати, посвідчення працівників повітвиконкому (1922-1923). Відомості на видачу зарплати 

працівникам повітвиконкому, Дніпровського повітового та Олешківського міського управлінь міліції 
(1918). 

Ф.Р-4 Музиківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 68; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1920-1923 рр. 

Відділ управління 
Зібрання узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду (1921), постанов Миколаївського 

губвиконкому (1920, 1922). 
Циркуляри, інструкції, протоколи засідань Миколаївського губернського, Херсонського повітового 

виконкомів, Миколаївського губернського продкому, листування з ними про мобілізацію продовольчих 
ресурсів, допомогу голодуючим, організацію комітетів взаємодопомоги, підготовку посівних кампаній, 
вилучення церковних цінностей, організацію охорони телефонних і телеграфних ліній. 

Протоколи засідань президії волвиконкому (1919-1922). 
Протокол засідання волосного з’їзду рад (1923). Протоколи сходів громадян сіл про 

землевпорядкування, відкриття млинів, проведення двотижневика допомоги міліції. Протоколи засідань 
президій сільрад, сільських КНС (1923). 

Листування з Херсонським повітовим військкоматом про боротьбу з бандитизмом, рух військових 
частин (1921). 

Відомості про чисельність населення, земельні площі по сільрадах волості (1922). Статистичні 
відомості про адміністративно-територіальний поділ волості, економічний стан сільрад (1922), 
щомісячні зведення про економічний і політичний стан по сільрадах волості (1923). 

Списки членів президій, народних засідателів, членів КНС, гуртків сприяння робітничо-селянським 
інспекціям. 

Листування з Херсонським повітвиконкомом про рух кадрів (1923). 
Земельний відділ 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, 
Херсонського губернського і повітового виконкомів, земвідділів, листування з ними про передачу 
нетрудових господарств артільним об’єднанням, організацію збирання й охорони врожаю, створення 
земельних комітетів, охорону сінокосів, влаштування поливних садів і городів. 

Статистичні відомості про чисельність населення, господарств, озимих посівів, садів, городів, 
сільгоспреманенту по селах волості (1922-1923). 

Відділ праці 
Накази, постанови, інструкції про порядок оподаткування, виконання трудгужповинності. 
Військовий відділ 

Накази Реввійськради, Миколаївської губернської військово-продовольчої наради, Херсонського 
повітового військкомату, повітової, волосної комісій по боротьбі з дезертирством, протоколи засідань 
волосної комісії, листування з ними про роботу військових відділів, облік військовозобов'язаних, 
мобілізацію коней, розшук дезертирів, реєстрацію військовослужбовців білих армій, постачання коней і 
фуражу для Червоної Армії. 

Накази Херсонського повітового управління «Всеобуч» про облік і навчання допризовників. 
Протоколи засідань волосної комісії по чистці радянського апарату (1922). 
Відомості про наявність працездатного населення, гужового транспорту у волості (1922). 
Листування з сільрадами про проведення призову до Червоної Армії, облік зброї та військового 

майна. 
Акти конфіскації майна дезертирів (1921). 
Списки, посвідчення працівників установ волості, колишніх прапорщиків і офіцерів (1921), 

військовозобов'язаних (1921-1922), допризовників (1922). 
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Відділ соціального забезпечення 
Протоколи, акти обстеження, листування з Херсонським повітовим відділом соціального 

забезпечення про надання допомоги сім'ям червоноармійців, інвалідів (1920). 
Списки, посвідчення червоноармійців, інвалідів та їх сімей. 
Податковий відділ 

Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, 
повітового фінвідділу, протоколи засідань фінансової секції, листування з ними про стягнення податку 
на користь голодуючих, впровадження місцевих податків і зборів. 

Списки платників податків (1922). 
Книга обліку надходжень грошового податку (1922-1923). 
Підвідділ ЗАГС 

Розпорядження, циркуляри, інструкції Центрального відділу ЗАГС. Накази Херсонського 
повітвиконкому, листування з ним і сільрадами про роботу відділів ЗАГС. 

Виборча комісія 
Протоколи засідань сільських виборчих комісій, списки виборців (1922). 

Ф.Р-5 Маріїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Маріїнка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1920-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркоматів юстиції, продовольства УСРР, Миколаївського 
губернського і Дніпровського повітового виконкомів, повітового військкомату, повітової особливої 
продовольчої комісії, повітового комітету допомоги голодуючим. 

Протоколи засідань волосних з’їздів рад, Дніпровського повітвиконкому, Маріїнського волосного 
ревкому, сільрад (1920-1921). 

Листування з Дніпровським повітвиконкомом, Каховською районною і Маріїнською волосною 
особливими паливними трійками про проведення посівкампанії, виконання продовольчої та паливної 
розкладок, охорону лісів (1921). 

Відомості на видачу зарплати працівникам сільревкомів (1921). 

Ф.Р-6 Білозерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 212; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 212; 1920-1923 рр. 

Декрети, накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губернського, 
Херсонського повітового виконкомів, ревкомів, листування з ними про землевпорядкування, стягнення 
податків, виконання трудгужповинності, охорону лісонасаджень, допомогу голодуючим та сім’ям 
червоноармійців, облік військовозобов’язаних, боротьбу з бандитизмом і дезертирством. 

Доповіді, інформаційні зведення про роботу виконкому та його відділів, політичну ситуацію, 
кількість померлих від голоду. Відомості про чисельність населення, кількість посівних площ, 
реманенту, коней по сільрадах. 

Протоколи засідань правлінь сільрад, сходів громадян, зборів сільських КНС. 
Анкети сільрад, млинів, механічних підприємств. 
Списки громадян сільрад, виборців, платників податків, військовозобов’язаних, десятихатників, 

власників худоби.  
Накази з особового складу, списки, анкети працівників волвиконкому, сільрад, радянських установ. 
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Ф.Р-7 Микільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 137; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1919-1923 рр. 

Відділ управління 
Накази, циркуляри Наркомату продовольства УСРР, Миколаївського губернського, Херсонського 

повітового виконкомів, повітового управління міліції, листування з ним про боротьбу з голодом, 
передачу конфіскованого реманенту прокатним станціям, проведення санітарно-гігієнічних заходів, 
вилучення церковних цінностей. 

Постанови, протоколи волосних з’їздів рад, засідань волвиконкому, волосного ревкому, сільрад, 
сходів громадян сіл. 

Звіти, доповіді про роботу (1921-1922). 
Відомості про чисельність населення по Антонівській, Єленівській, Роксандрівській сільрадах (1920). 
Опис майна волвиконкому (1922). 
Листування з установами волості про передачу сільських медичних та просвітніх установ на 

утримання місцевих громад. Заяви, акти, листування про оформлення опіки над сиротами (1922). 
Списки, анкети, автобіографії працівників волвиконкому, членів сільрад. Посвідчення, реєстраційні 

листи громадян волості. Заяви про прийом на роботу, надання допомоги, відведення присадибних 
ділянок (1921-1922). 

Земельний відділ 
Накази, циркуляри, листування з Херсонським повітземвідділом про роботу прокатних станцій, хід 

посівної і податкової кампаній. 
Відомості про посівні площі, кількість тварин по селах волості. 
Листування з Херсонським повітземвідділом про облік угідь. 
Справа про організацію Микільської сільгоспартілі по обробці зеленого пару (1922). 
Список будівель на землях нетрудової власності (1922). 
Списки громадян на отримання державної насіннєвої позики (1922). Заяви про відведення земельних 

ділянок. 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри, інструкції Херсонського повітового військкомату, листування з ним про боротьбу 
з дезертирством, підготовку допризовників, облік військовозобов'язаних, коней та упряжі, реєстрацію 
власників зброї. 

Протоколи повітового з’їзду завідуючих волосними військовими відділами (1922). 
Справа про ліквідацію волосних військкоматів з передачею їх функцій військовим відділам (1921). 
Списки, посвідчення громадян волості, військовозобов'язаних (1921). 
Кошторис видатків (1920). Відомості на видачу зарплати працівникам волосного військкомату (1920). 
Відділ праці 

Списки спеціалістів по волості (1922). 
Відділ народної освіти 

Накази, циркуляри Херсонського повітвідділу народної освіти, листування з ним, сільрадами, 
сільськими школами про обстеження шкіл, передачу їх на утримання місцевих громад. 

Протоколи з’їзду, загальних зборів працівників освіти (1921). 
Положення про бібліотечні ради при волосних і сільських бібліотеках (1921). 
Списки шкіл, дитсадків по селах волості. 
Списки вчителів волості (1922). 
Кошторис видатків відділу (1921). 
Фінансовий підвідділ 

Накази, циркуляри Наркомату продовольства РРФСР, Миколаївської губернської, Херсонської 
повітової особливих військово-продовольчих комісій, листування з ними про постачання Південно-
Західного фронту (1920), проведення продрозкладки, порядок стягнення продподатку. 

Протоколи загальних зборів, засідань сільвиконкомів про проблеми зі стягненням продподатку 
(1921). Звіти, відомості про роботу волосної, сільських податкових комісій (1921). 

Список об'єктів оподаткування продподатком по волості (1922).  
Акти здачі в оренду націоналізованих борошномельних, круп'яних підприємств. 
Кошторис адміністративно-управлінських видатків на 1922-1923 рр. 
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Опис 2 
Справ: 39; 1920-1922 рр. 

Протоколи засідань Микільської волосної посівної комісії, заяви, відомості про розподілення 
посівматеріалу, видачу продпозик. 

Списки громадян по сільрадах, платників податків, відомості про кількість землі і дворів по волості. 
Листування з Херсонським повітвиконкомом, його відділами, сільрадами про стан посівів, ремонт 

сільгоспмашин, розшук зниклої худоби. 

Ф.Р-8 Станіславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 135; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 114; 1919-1923 рр. 

Загальний відділ 
Накази, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, повітової 

РСІ, волосного ревкому, листування з ними про боротьбу з голодом, хід посівної і податкової кампаній, 
проведення продрозкладки, організацію кооперативів та комітетів взаємодопомоги, проведення 
двомісячника допомоги Червоній Армії. 

Протоколи волосного з’їзду рад, загальних зборів, засідань сільрад. 
Доповіді, десятиденні зведення про політичний стан по сільрадах волості (1922-1923). 
Акти вилучення церковних цінностей (1922). 
Списки народних засідателів волості (1921), власників торговельних, промислових підприємств 

волості (1922). Заяви громадян на отримання допомоги (1922). 
Відомості про штатні розписи, оклади, особовий склад працівників волвиконкому, сільрад, КНС 

(1919-1923). 
Земельний відділ 

Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, 
земвідділів. 

Протоколи засідань президії волвиконкому, волосного посівного комітету, сільрад, листування з 
ними про проведення посівних кампаній, розподілення насіннєвої позики, ремонт сільгоспреманенту. 

Відомості про стан сільськогосподарських колективів, облік посівів по волості. 
Списки громадян на отримання посівматеріалу (1921-1922). 
Відомості про особовий склад земвідділу (1922). 
Військовий відділ 

Накази, постанови, циркуляри Миколаївської губернської, Херсонської повітової комісій по боротьбі 
з дезертирством, повітового військкомату, волвиконкому, листування з ними й сільрадами про боротьбу 
з бандитизмом, облік і мобілізацію військовозобов'язаних, коней, підготовку допризовників, розшук 
дезертирів, допомогу сім'ям червоноармійців. 

Накази, протоколи засідань відділу, накази волосного військкомату, начальника Станіславського 
гарнізону. 

Зведення про політичний стан волості. 
Списки, довідки, посвідчення, атестати, облікові картки військовозобов'язаних, демобілізованих, 

допризовників. Списки власників зброї. Заяви про зарахування до Станіславського загону по боротьбі з 
бандитизмом. 

Податковий відділ 
Накази, постанови, циркуляри Миколаївської губернської, Херсонської повітової продовольчої 

комісій, повітвідділу праці, листування з ними про обкладання населення податками. 
Списки платників податків (1922). 
Відділ народної освіти 

Накази Херсонського губернського, повітового відділів народної освіти, листування з ними і 
сільрадами про роботу сільських шкіл, патронування дітей, допомогу нужденним учням. 

Протоколи засідань волосного, сільських культурно-просвітніх товариств, Софіївського шкільного 
батьківського комітету. 
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Опис 2 
Справ: 18; 1921-1923 рр. 

Загальний відділ 
Протоколи засідань волвиконкому, волосного ревкому. 
Заяви громадян про розірвання кабальних угод (1922-1923). 
Земельний відділ 

Інструкції, циркуляри Херсонського повітового земвідділу, листування з ним і сільрадами про облік 
посівних площ, посівматеріалу, худоби, реманенту. 

Протоколи засідань волосної зоотехнічної комісії. 
Відомості про кількість озимих посівів по волості (1922). 
Списки громадян, що отримали насіннєву позику, власників племінної і робочої худоби, садів, 

городів (1921). 
Відомості на видачу зарплати, заяви працівників відділу на отримання матеріальної допомоги (1921). 
Податковий відділ 

Інструкція Херсонського повітового земвідділу про облік землеволодінь, відомості про 
землекористування по волості (1922). 

Листування з сільрадами про стягнення помелподатку, виконання тружгужповинності. 
Списки платників податків, власників млинів і крупорушок. 

Опис 3 
Справ: 3; 1920, 1922 рр. 

Протоколи, акти конфіскації майна учасників повстань проти радянської влади, листування з 
Херсонським повітземвідділом про повернення майна. 

Ф.Р-9 Посадо-Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 15; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1921-1922 рр. 

Відділ управління 
Листування з відділом управління Херсонського повітвиконкому, Херсонською міською 

надзвичайною комісією про облік осіб, що брали участь у заворушеннях проти радянської влади (1922). 
Військовий відділ 

Накази Херсонського повітового виконкому, військкомату, листування з ними про облік 
військовозобов'язаних, розшук дезертирів, підготовку допризовників. 

Протокол засідання завідуючих військовими відділами. 
Зведення, відомості про наявність стройових коней. 
Списки, посвідчення червоноармійців, районних старост, десятихатників, квартальних. 
Податковий відділ 

Постанови, вказівки, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губернського, Херсонського 
повітового виконкомів про стягнення податків. 

Опис 2 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Наказ по Київському військовому округу. 
Листування з Херсонським повітовим, Білозерським волосним військкоматами про боротьбу з 

дезертирством, наявність банд у волості. 

Ф.Р-10 Козацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 38; 1920-1922 р. 

Опис 1 
Справ: 38; 1920-1922 рр. 

Відділ управління 
Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового фінвідділів, 

повітвиконкому, повітового земвідділу, Бериславського військревкому про обмін грошових знаків, 
видачу патентів на торговельно-промислові підприємства, стягнення місцевих податків. 
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Протоколи засідань розширеного пленуму повітвиконкому, волосного з’їзду виконкомів (1922). 
Земельний відділ 

Накази, циркуляри, протоколи засідань Миколаївського губернської, Херсонського повітової 
посівних комісій, земвідділів, повітової продовольчої комісії, листування з ними і сільрадами про облік 
посівних площ, розподілення посівматеріалу, розвиток хмелярства, поливного городництва. 

Протоколи з’їзду завідуючих волземвідділами, засідань повітового, волосного земвідділів, сходів 
громадян сіл. 

Відомості про роботу волосного податкового бюро (1922). 
Зведення про наявність посівів, худоби по волості. Перелік земель поміщика Трубецького (1921). 
Списки, заяви працівників волвиконкому (1921-1922). Списки громадян волості, членів КНС, 

Червоноозерської трудової сільгоспартілі, сімей червоноармійців, жителів сіл, що отримали насіннєву 
позику, власників корів. 

Кошторис асигнувань на утримання волземвідділів (1921). 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, листування з ним про облік 
військовозобов'язаних.  

Зведення про політичний стан, відомості про дитяче населення, облік коней і повозок по волості 
(1921). 

Списки працівників волвиконкому, дітей-сиріт, власників коней. 
Звіт про витрачання коштів, прибутково-видаткова книга відділу за 1919-1920 рр. 
Відділ народної освіти 

Протоколи загальних зборів членів сільських культурно-просвітніх секцій, молодіжних гуртків 
(1921). 

Звіт, відомості про діяльність культурно-просвітньої секції відділу (1921). 
Листування з Херсонським повітовим відділом наросвіти, волвиконкомом про влаштування масових 

заходів на користь голодуючих Поволжя, підготовку з’їзду працівників освіти. 
Акти перевірки наявності книг в сільських хатах-читальнях по волості (1921). 
Списки шкіл, вчителів, учнів волості, членів культурно-просвітньої секції с. Козацьке, домашнього 

гуртка любителів сценічного мистецтва с. Миколаївка. 
Відділ соціального забезпечення 

Постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового відділів 
соціального забезпечення про видачу пенсій інвалідам війни та праці, червоноармійцям, сім'ям без 
годувальників. 

Ф.Р-11 Бериславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 58; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 58; 1920-1923 рр. 

Бюлетені НКВС УСРР, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського 
повітового виконкомів, відділів наросвіти. 

Накази, циркуляри, протоколи засідань Одеського губернського, Херсонського повітового, 
окружного земельних відділів та управлінь, Бериславського райвиконкому, волосного земвідділу, 
посівкомів, листування з ними й сільрадами про землевпорядкування, проведення посівних кампаній, 
розподіл посівматеріалу, облік племінної худоби, сільгоспмашин, заготівлю сіна.  

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, волосного військового відділу, 
листування з ними про структуру і штати військових відділів, облік військовозобов’язаних, боротьбу з 
дезертирством, підготовку допризовників. 

Протоколи сходів громадян волості. 
Протоколи засідань, заяви, висновки комісії по розірванню кабальних угод (1922-1923). 
Плани, доповіді, відомості про злиття сільрад відповідно до адміністративно-територіальної 

реформи, список населених пунктів волості (1923). 
Звіти, відомості про роботу волосного військового відділу, шкіл волості. 
Листування з волосними установами про ліквідацію нетрудових господарств, з Одеською 

губернською прокуратурою, Бериславським міським районом міліції, народним судом 4-ї дільниці 
Херсонського судового округу про розгляд судових справ. 

Статут, листування про організацію, списки членів артілі «Човняр». 

59 



 

Списки жителів волості (1921), працівників державних установ волості (1923), списки, анкети 
військовозобов'язаних, допризовників, власників зброї. Списки, заяви на отримання насіннєвої позики. 

Відомості, листування з сільрадами про рух кадрів. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам волземвідділу (1922). 

Ф.Р-12 Старошведський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старошведське Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 49; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1920-1922 рр. 

Накази, положення, інструкції ВЦВК, ВУЦВК, Миколаївського губернського, Херсонського 
повітового виконкомів, військкоматів, фінвідділів, відділів соціального забезпечення, продовольчих 
нарад, губернської особливої продовольчої комісії, повітового земвідділу, волосної комісії по боротьбі з 
дезертирством. 

Постанови ІІ Херсонського повітового з’їзду рад (1921). 
Протоколи засідань президії повітвиконкому, сільрад, сходів громадян. 
Відомості про чисельність населення, чисельність голодуючих, площі посівів, врожайність 

сільгоспкультур, облік зброї. 
Листування з сільрадами про проведення посівних кампаній, розподілення сінокосів, обробку 

чорного пару, стан телефонно-телеграфної мережі, розшук дезертирів. 
Списки допризовників (1921), платників єдиного натурподатку (1922). 

Опис 2 
Справ: 13; 1920-1922 рр. 

Постанова відділення Херсонського району Особливого відділу узбережжя Чорного і Азовського 
морів про порядок в’їзду і виїзду в м. Херсон (1921). 

Циркуляри Херсонського повітвідділу наросвіти, списки, відомості про роботу шкіл волості (1920-
1921). 

Відомості про чисельність населення, кількість одноосібних господарств, посівні площі, наявність 
садів, городів, виноградників (1921). 

Списки платників загальногромадянського податку, дітей шкільного і дошкільного віку, 
п’ятихатників, десятихатників, власників коней, упряжі. 

Відомості зарахування зарплати працівникам волвиконкому (1921). 

Ф.Р-13 Тягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 51; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового 
виконкомів, земвідділів, продкомів, губкому КП(б) України, повітового позикового комітету, комітету 
допомоги голодуючим, листування з ними й сільрадами про виконання продрозкладки, заміну її 
продподатком, боротьбу з посухою та голодом. 

Накази по військових частинах і установах Херсонського повітового військкомату (1921). 
Протоколи волосного з’їзду рад, з’їзду по боротьбі з приховуванням землі, засідань сільвиконкомів, 

сходів громадян сіл. 
Звіти, зведення листування з сільрадами про виконання продрозкладки по волості. 
Зведення, акти трійок по обстеженню політичного стану сіл волості. 
Відомості про чисельність населення, земельні площі сіл волості, наявність худоби, сільгоспмашин, 

стан посівів, дати утворення сільгоспколективів волості. 
Відомості про роботу, акти перевірки олійниць волості (1922). 
Листування з начальником 7-го району міліції про виконання населенням трудгужповинності. 
Списки, мандати, посвідчення, заяви, автобіографії працівників волосного і сільських виконкомів, 

громадян волості, членів сільрад, призовників, платників податків, працівників Тягинської народної 
лікарні. Заяви громадян про надання відстрочки від служби в армії, розірвання кабальних угод (1922). 
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Ф.Р-24 Виконавчий комітет Сивашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сивашівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 63; 1963-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1963-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про чисельність і вік населення. 
Список учасників ВВВ (1966). 
Бюджети, кошториси видатків. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за результатами 

виборів. 

Ф.Р-28 Каланчацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 8; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1919-1922 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Херсонської губернської військово-продовольчої наради, 
Миколаївського губвідділу праці, Дніпровського повітового продкому, повітового й волосного ревкомів, 
листування з ними про організацію повітових військово-продовольчих нарад, виконання планів 
продрозкладки, трудгужповинності, постачання продуктів і фуражу Червоній Армії, Червоній Козацькій 
дивізії. 

Розкладка хлібного наряду по волостях (1920). 
Листування зі Скадовським прикордонним особливим відділом про охорону державного кордону 

(1922). 
Списки військовозобов'язаних по волості (1919), власників коней (1921). 
Відомості на видачу зарплати працівникам Каланчацької сільради (1921). 

Ф.Р-29 Скадовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 8; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1921-1922 рр. 

Загальний відділ 
Накази РНК УСРР, Одеського губвиконкому, губвідділу праці. 
Плани роботи волвиконкому, КНС. 
Протоколи засідань, акти сільрад про стягнення податків. 
Відділ народної освіти 
Протоколи засідань райкому політпросвіти (1921). 
Відділ соціального забезпечення 
Відомості про встановлення опіки над сиротами і майном громадян с. Красне (1921). 

Ф.Р-30 Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 12; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1919-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Дніпровського повітового виконкому, ревкому, земвідділу, 
військкомату, відділу соціального забезпечення, продкому, листування з ними й сільрадами про 
постачання продовольства населенню та Червоній Армії, боротьбу з епідеміями, організацію мережі 
прокатних пунктів, роботу летучих будівельних загонів, розподілення посівматеріалу і пайків. 

Протоколи засідань волвиконкому про розподілення землі по селах волості. 
Відомості, листування зі Скадовською районною продовольчою комісією про стягнення продподатку, 

наявність садів. 
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Акти огляду націоналізованого маєтку поміщика Шмідта, млинів волості. 
Список працівників волвиконкому, сімей червоноармійців, мандати, посвідчення делегатів волосного 

з’їзду рад (1921). 
Відомість нарахування зарплати працівникам волосного відділу соціального забезпечення. 

Ф.Р-31 Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 53; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Наркомату продовольства РСФРР, Миколаївського губвиконкому, 
губернської військово-продовольчої наради, Дніпровського повітового земвідділу, Каховського 
міськревкому, Каховського районного податкового бюро, листування з ними про боротьбу з голодом, 
стягнення податків, проведення посівних кампаній.  

Накази по гарнізону м. Каховка, військових частинах (1921). 
Накази, інструкції Дніпровського повітового військкомату, листування з ним і сільревкомами про 

облік військовозобов'язаних і медперсоналу, мобілізацію спеціалістів, вилучення зброї та військового 
спорядження в населення. 

Протоколи засідань Дніпровської повітової податкової трійки, колегії волосного відділу наросвіти, 
загальних зборів членів сільських КНС. 

Накази, протоколи, відомості про розподілення й використання земель державного фонду, стягнення 
загальногромадянського податку по волості (1922). 

Протоколи засідань Каховського райкому КП(б) України, листування з ним про стягнення 
продподатку, організацію суботників. 

Відомості обліку письменного й неписьменного населення по селах волості (1921), про наявність 
комуністичних осередків в м. Каховка (1921). 

Списки лікарів волості, комсомольців м. Каховка (1921). 

Опис 2 
Справ: 16; 1920-1923 рр. 

Циркуляри Миколаївського губернського земвідділу. 
Листування з Дніпровським повітовим земвідділом, військкоматом, волосними установами, 

сільрадами про землевпорядкування, стягнення податків, розподілення насіннєвої позики, допомогу 
голодуючим, відпуск соломи для опалення. 

Акти відкриття ям із зерном. 
Відомості про чисельність населення, господарств, земельних площ, списки платників податків сіл 

Велика Каховка, Софіївка (1922-1923). 
Списки працівників Дніпровського повітового військкомату (1921), десятихатників, п’ятихатників. 

Опис 5 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Накази Дніпровського повітового військкомату, управління міліції, волосної комісії по боротьбі з 
дезертирством, листування з ними та військовими частинами про вилучення зброї та військового 
спорядження в населення, розшук дезертирів. 

Відомості про дислокацію військових частин на території волості, чисельність коней, повозок, 
упряжі. Акти падежу коней. 

Ф.Р-32 Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 98; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1920-1923 рр. 

Інструкції Миколаївського губернського земвідділу, Дніпровського повітового виконкому, 
земвідділу, посівної комісії, листування з ними про економічний стан сіл, розподілення насіннєвої 
позики, забезпечення сільгоспреманентом. 

Розпорядження, циркуляри Каховського райвиконкому, листування з ним про землевпорядкування, 
проведення посівних і збиральних кампаній. 
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Протоколи засідань сільвиконкомів, сходів громадян (1921). 
Відомості про структуру посівних площ, наявність худоби, сільгоспреманенту, садів, виноградників 

(1923). 
Статути сільськогосподарських артілей, комун. 
Списки, описи майна громадян волості (1922). 
Списки працівників волосних установ, відомості на видачу зарплати працівникам волвиконкому. 

Опис 2 
Справ: 16; 1920-1922 рр. 

Циркуляри, відомості, листування про організацію виноградарських товариств. 
Описи майна, справи про встановлення опіки над сиротами. 

Опис 3 
Справ: 72; 1920-1923 рр. 

Постанови РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому. 
Звіти про роботу виконкому та волосного відділу соціального забезпечення. 
Листування з Дніпровським повітвиконкомом про постачання сільгосптехніки для прокатних станцій, 

списки сільгоспреманенту. 
Справи про встановлення опіки над майном та сиротами. Списки сиріт, пенсіонерів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам виконкому та волосного відділу соціального забезпечення. 

Ф.Р-34 Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 17; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1921-1923 рр. 

Циркуляри, протоколи, листування про відділення церкви від держави, проведення двомісячника 
покращення побуту червоноармійців. 

Доповіді про роботу волвиконкому (1922). 
Відомості про політичний та економічний стан волості, збитки, заподіяні селам різними військовими 

формуваннями (1921-1922); природний рух населення по сільрадах (1921-1922), чисельність працівників 
волосних установ (1922), кількість дворів, наявність посівних площ, промислових підприємств, худоби, 
сільгоспзнарядь. 

Листування з власниками парових млинів про сплату помелподатку (1922). 
Списки платників трудгужподатку, допризовників. 
Відомості на видачу зарплати працівникам волвиконкому, сільрад. 

Ф.Р-35 Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 38; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1922-1923 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів, фінвідділів, повітового земвідділу. 

Накази, розпорядження Дніпровського повітового військкомату, заяви громадян, листування з ним і 
сільрадами про облік військовозобов'язаних, коней, допомогу сім'ям червоноармійців, демобілізованим, 
проведення призову (1923). Листування з редакціями газет «Пахарь», «Днепровская коммуна» про 
опублікування відомостей про втрату військових карток (1922). Відомості про померлих від голоду 
допризовниках і військовозобов'язаних (1923). 

Протоколи сходів громадян сіл Кардашинка, Саги, Солонці, хутора Підстепний про проведення 
місячників допомоги Червоній Армії, міліції, безпритульним дітям, розподілення церковних земель, 
організацію КНС. 

Доповіді про роботу волосного військового відділу (1922). 
Листування з сільрадами про стягнення податків. 
Списки платників податків і звільнених від сплати, червоноармійців, допризовників, найбідніших 

членів КНС (1923), жителів с. Саги. Книга обліку руху подвірно-грошового податку по волості. 
Відомості на видачу зарплати працівникам волвиконкому. 
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Ф.Р-36 Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 21; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1921-1922 рр. 

Відділ соціального забезпечення 
Справи про встановлення опіки над сиротами і майном громадян с. Чаплинка. 
Податковий відділ 

Протоколи засідань, акти, списки платників продподатку по волості. 

Ф.Р-37 Херсонський повітовий революційний комітет, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 93; 1918-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1919-1920 рр. 

Оперативні зведення Реввійськради Республіки про військові дії на фронтах. Рапорти, зведення 
районних управлінь міліції м. Херсон про події в місті. Політичні зведення Херсонського військово-
цензурного відділення польового штабу. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань колегій, президій, звіти, доповіді, 
зведення про роботу Херсонського повітового ревкому, його відділів, повітового раднаргоспу. 

Протоколи засідань колегій, президій, звіти про роботу Херсонського повітового продкому, 
Нижньодніпровського, Херсонського районних управлінь водного транспорту, міського відділу 
комунального господарства. 

Протоколи сходів громадян сіл про створення сільревкомів, засідань президій волосних, сільських 
ревкомів, КНС. Реєстраційні картки по обліку сільревкомів. 

Листування з установами, організаціями, підприємствами м. Херсон про продовольче постачання 
працівників, забезпечення транспортом, користування телефонним зв'язком, дозвіл виїзду з міста, 
допомогу постраждалим від контрреволюції; з товариствами та спілками про реєстрацію статутів. 

Реєстраційні картки, опитувальні листи іноземних підданих. 
Список установ м. Херсон (1920). Списки, мандати, посвідчення політконтролерів. Заяви херсонців 

про прийом і відновлення на роботі, надання відстрочок від військової служби. 
Відомості нарахування зарплати працівникам повітового ревкому. 

Опис 2 
Справ: 53; 1918-1920 рр. 

Циркуляри, телеграми РНК РСФРР, НКВС УСРР, листування з ними про боротьбу з бандитизмом, 
допомогу фронту. 

Накази, постанови, протоколи засідань колегій, президій Херсонського повітового ревкому, 
раднаргоспу. Звіти, доповіді, зведення про роботу повітового ревкому, його відділів та підвідділів. 

Протоколи засідань президій волосних, сільських ревкомів, КНС. 
Протоколи сходів громадян сіл про створення сіль ревкомів. Реєстраційні картки обліку сільревкомів. 
Зведення повітового управління міліції, волосних ревкомів про боротьбу з бандитизмом, політичний 

стан по селах волості. 
Доповідь про хід виконання продрозкладки (1920). 
Справа про ліквідацію Херсонського ревтрибуналу (1920). 
Список волостей Херсонського повіту. Відомості про чисельність населення в Херсонському повіті, 

кількість виконкомів, КНС, комсомольських осередків, бібліотек. 
Листування з парткомом боротьбистів про рух керівних кадрів, фінансування комітету. 
Акти на вилучене денікінськими військами майно. Заяви про амністування політичних в'язнів. 
Накази повітвідділу управління з особового складу (1920).  
Листування з повітовими, міськими, волосними установами про рух кадрів. Списки, анкети, 

посвідчення працівників повітових відділів управління та юстиції, повітових управлінь міліції й карного 
розшуку, Херсонського ревтрибуналу, Херсонської поштово-телеграфної контори, Херсонського 
районного водного продкому, народної лікарні № 2 та інших установ (1920). 
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Ф.Р-38 Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 117; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1920-1922 рр. 

Відділ управління 
Накази Миколаївського губернського комісара по продовольству. 
Протоколи засідань колегій відділів Дніпровського повітового військревкому, волосних ревкомів. 
Зведення Дніпровського повітового управління міліції (1920). 
Листування з Миколаївським губвідділом народного господарства про спорудження залізничної лінії 

Олешки-Перекоп, з волревкомами про надання матеріальної допомоги нужденним громадянам (1920). 
Відомості про відновлення зруйнованого поштово-телеграфного і телефонного зв'язку (1920), 

відновлення діяльності волосних ревкомів, радянських установ на території повіту (1921). 
Відділ управління. Загальний підвідділ 

Накази, циркуляри Миколаївського губернського комісара по продовольству, губернського 
фінвідділу, Дніпровського повітового військревкому. Накази, протоколи засідань президії 
Миколаївського губвиконкому, повітвідділу управління, колегії Дніпровського повітового раднаргоспу. 

Резолюція І повітового з’їзду КНС. 
Звіти, доповіді про роботу відділів військревкому. 
Списки працівників волосних, сільських ревкомів. Відомість на видачу добового утримання кінним 

міліціонерам Олешківського міського управління міліції (1920). 
Земельний відділ 

Накази Миколаївського губвиконкому, його відділів, листування з ними про забезпечення селянських 
господарств насіннєвим матеріалом, племінною худобою, організацію робітничих будинків відпочинку. 
Листування з Дніпровською повітовою особливою продовольчою комісією про реквізицію майна у громадян 
(1920). 

Військовий відділ 
Протоколи засідань військревкому. 
Листування з Дніпровським повітвійськкоматом про вибір делегатів на 1-й повітовий військовий 

з’їзд, з установами, організаціями, підприємствами про відновлення мирного життя (1920). 
Відділ охорони здоров'я  

Накази, постанови, циркуляри Дніпровського повітвиконкому. 
Листування з повітовою особливою продовольчою комісією про організацію дієтичного харчування 

хворих, з повітвійськкоматом про визначення придатності і класової приналежності 
військовозобов'язаних. 

Підвідділ КНС 
Постанови, протоколи засідань КНС Олешківської волості. 
Листування з Великоблаговіщенським волвиконкомом про склад президій, чисельність членів КНС 

по волості. 
Підвідділ ЗАГС 

Протоколи Миколаївського губернського з’їзду завідуючих повітовими підвідділами ЗАГС. 
Звіти, доповіді, відомості, листування про роботу повітового підвідділу ЗАГС. Заяви громадян про 

видачу метричних довідок (1919). 
Бухгалтерія 

Списки, листування з Миколаївським губернським відділенням ДПУ УСРР про надання 
іноземнопідданим видів на проживання. 

Відомості на видачу зарплати працівникам повітвідділу юстиції, повітового, волосних управлінь 
міліції, волосних, сільських виконкомів. 

Опис 2 
Справ: 7; 1919-1921 рр. 

Відділ управління. Загальний підвідділ 
Накази, циркуляри про початок діяльності радянських установ на території повіту. 
Особові трудові картки, посвідчення працівників повітвідділу управління, повітової комісії по 

боротьбі з дезертирством, волосних, сільських виконкомів (1921). 
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Опис 3 
Справ: 45; 1920-1923 рр. 

Накази, протоколи засідань Дніпровського повітового військревкому, Олешківського міського 
відділу народного господарства, сходів громадян сіл (1920). 

Звіти про роботу Дніпровської повітової РСІ. 
Листування з відділами військревкому про асигнування на ремонт кінотеатру, клубу, надання 

допомоги працівникам. 
Відомості про сім'ї загиблих, полонених та зниклих безвісти (1923). 
Особові справи іноземних підданих (1920). 
Книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (1920). 

Опис 4 
Справ: 15; 1919-1921 рр. 

Накази по Дніпровському повітовому управлінню міліції, посвідчення працівників (1920). 
Списки працівників військревкому та підвідомчих установ (1920). 
Підвідділ ЗАГС 

Заяви громадян про видачу метричних довідок, зміну імен та прізвищ (1921-1922). 
Списки померлих у лікарні (1920). 
Кошторис видатків відділу ЗАГС (1919). 

Ф.Р-39 Бериславський волосний революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 22; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1919-1922 рр. 

Відділ управління 
Накази, циркуляри НКВС УСРР, Одеського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, 

Бериславського волосного ревкому. 
Звіти про роботу Одеського губвиконкому (1922). 
Протоколи засідань волосної економічної наради, районної продовольчої п’ятірки, загальних зборів 

членів профспілки працівників радянських установ, листування з державними установами про надання 
матеріальної допомоги членам профспілки. 

Списки жителів м. Берислав (1919-1921). Заяви на отримання права на торгівлю. 
Накази з особового складу, списки, посвідчення, заяви працівників. 
Земельний відділ 

Протокол загальних зборів працівників колишньої економії поміщика Фальц-Фейна про організацію 
на його землях сільгоспартілі (1920). 

Листування з Бериславським міськземвідділом про розподілення насіннєвої позики. 
Розписки, зобов’язання громадян м. Берислав на отримання в тимчасове користування майна і коней 

від міськземвідділу, посвідчення на отримання земельних ділянок. 
Військовий відділ 

Накази, протоколи засідань Бериславського волосного ревкому, листування з ним, Херсонським 
повітовим, Бериславським волосним і міським військкоматами про підготовку лікарень для прийому 
поранених червоноармійців групи військ Перекопського напряму, облік і використання коней, повозок, 
упряжі для Червоної Армії (1920). 

Акти конфіскації майна у громадян м. Берислав (1922). 
Списки червоноармійців, посвідчення військовозобов'язаних (1920). 
Кошториси місцевих видатків по волості (1922). 
Відділ народного господарства 

Листування з Бериславським міським комунвідділом, міським водогоном, раднаргоспом, установами 
про забезпечення їх водою, матеріалами. 

Описи майна відділів волосного ревкому (1920). 
Комісія по вилученню церковних цінностей 

Протоколи засідань комісії, акти вилучення (1922). 
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Ф.Р-41 Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 33; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1919-1922 рр. 

Відділ управління 
Накази, постанови Української економічної ради, Миколаївського губернського, Херсонського 

повітового виконкомів. 
Протоколи з’їзду сільревкомів, сходів громадян сіл, засідань сільських комітетів допомоги 

голодуючим. 
Місячні звіти про роботу, листування з сільревкомами, сільрадами про допомогу голодуючим, 

проведення виборів народних засідателів, розшук зниклої худоби. 
Списки, анкети, автобіографії працівників волосного, сільських ревкомів (1922). 
Земельний відділ 

Накази, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового, Козацького 
волосного виконкомів. 

Листування з повітземвідділом, сільрадами про передачу лісових дач і рибних промислів у 
підпорядкування радгоспів, порядок землекористування, оплату посівного матеріалу, реалізацію 
хлібного займу. 

Відомості, акти обстеження посівів. Акти закриття млинів через відсутність промислових патентів 
(1922). 

Списки громадян, які отримали посівматеріал (1922). 
Військовий відділ 

Накази, розпорядження Херсонського повітового військкомату, листування з ним і сільрадами, 
протоколи засідань волосного ревкому про розшук дезертирів, вилучення зброї та військового 
спорядження у населення, мобілізацію коней. 

Списки власників зброї. 
Відомості на видачу зарплати працівникам відділу (1920). 
Відділ соціального забезпечення 

Протоколи, списки, анкети обстеження матеріального стану, відомості на отримання допомоги сім'ям 
червоноармійців (1921). 

Акти, опитувальні листи постраждалих від контрреволюції (1920). 
Списки інвалідів та сімей, що втратили годувальників (1920). 
Відомості на видачу зарплати працівникам відділу (1921). 
Відділ праці 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського повітового відділів праці про порядок проведення трудгужповинності, відомості по обліку 
гужового транспорту (1922). 

Відділ охорони здоров'я 
Циркуляри Херсонського повітвідділу охорони здоров'я, листування з сільрадами про роботу 

санітарних комісій, очищення колодязів (1922). 
Відділ народної освіти 

Відомості про кількість культурно-просвітніх установ волості. 
Листування з Херсонським повітовим відділом наросвіти про роботу та опалення шкіл, із 

самодіяльними драмгуртками про постановку спектаклів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам шкіл. 
Податковий відділ 

Накази, постанови, інструкції Миколаївського губвиконкому, Херсонського повітового продкомітету, 
волосного ревкому, Бериславського районного податкового бюро, листування з ними про стягнення 
податків, проведення продрозкладки. 

Списки платників податків (1920, 1922). 
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Ф.Р-42 Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 20; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1920-1922 рр. 

Відділ управління 
Протоколи сходів громадян сіл, доповіді про діяльність сільревкомів та комітетів допомоги 

голодуючим. 
Протокол об’єднаного засідання представників волосних установ, списки громадян на отримання 

продовольчої позики (1922). 
Листування з Херсонським повітвиконкомом, сільрадами про організацію комітетів взаємодопомоги, 

організацію допомоги міліції і непрацездатним червоноармійцям, боротьбу з бандитизмом, утворення 
санітарних комісій, роботу шкіл, рух кадрів. 

Відомості про чисельність членів сільрад волості. 
Земельний відділ 

Листування з Херсонським повітземвідділом, сільрадами про проведення посівної кампанії, 
землевпорядкувальних робіт, розподіл насіннєвої позики, облік млинів та олійниць. 

Відомості про стан посівів, обсяги посівних площ, наявність сільгоспмашин. 
Списки працездатних громадян та коней, придатних для виконання трудгужповинності. 
Військовий відділ 

Листування з сільревкомами, сільрадами про виконання плану продрозкладки, облік 
військовозобов'язаних, червоноармійців та їх сімей. 

Відділ охорони здоров'я 
Листування з Тягинською народною лікарнею про постачання медичних дільниць і персоналу 

паливом та продовольством. 
Податковий відділ 

Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, 
повітового фінвідділу, листування з ними, Бериславським районним податковим бюро, сільрадами про 
стягнення податків з населення, обкладання млинів, олійниць, крупорушок промисловим податком. 

Списки платників податків та недоїмників (1922). 

Ф.Р-43 Іщенський хутірський революційний комітет, Іщенські хх. Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 6; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, 
військкоматів, Чалбаського волосного ревкому, губернського, повітового, волосного комітетів допомоги 
голодуючим, листування з ними про боротьбу з голодом. 

Листування зі Скадовським районним продовольчим комітетом, Чалбаським волревкомом, волосною 
податковою комісією, повітовим і волосним відділами праці про виконання планів продрозкладки, 
трудгужповинності, обкладання млинів та олійниць промисловим податком. 

Відомості про наявність млинів та олійниць (1922). 

Ф.Р-50 Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового, Чалбаського 
волосного виконкомів і комітетів допомоги голодуючим, губернської і повітової продовольчих комісій, 
листування з ними про проведення землевпорядкувальних робіт, боротьбу з голодом, стягнення 
продподатку, облік збитків від окупаційних і білогвардійських військ. 

Заяви громадян про видачу посвідчень на худобу й нерухоме майно (1922). 
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Ф.Р-52 Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 4; 1920, 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920, 1922-1923 рр. 

Накази, інструкції Херсонської повітової особливої продовольчої комісії, листування з нею й 
сільрадами про виконання планів продрозкладки, стягнення податків, боротьбу з епідеміями, надання 
продовольчої допомоги Червоній Армії. 

Протоколи засідань, доповіді про роботу волосного ревкому, його відділів. 
Відомості про чисельність населення волості (1922). 
Списки, заяви працівників волосних установ на видачу пайків (1922). 

Ф.Р-53 Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 15; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 15; 1920 р. 

Накази, інструкції, вказівки, оголошення Дніпровського повітового й волосного ревкомів, повітового 
військкомату, військового комісара і комісії по боротьбі з дезертирством, начальника Скадовського 
гарнізону, листування з ними про об’єднання громадян у профспілки, вилучення зброї та військового 
спорядження у населення, націоналізацію аптек, створення шкіл письменності й музики, стягнення 
продподатку, класову перереєстрацію осіб чоловічої статі. 

Протоколи засідань відділів волосного ревкому, загальних зборів, нарад членів профспілок, 
представників військових частин. 

Звіти про роботу волосного ревкому, його відділів. 
Листування з установами, підприємствами, організаціями про стягнення податків, стан міського 

господарства м. Скадовськ. 
Списки населення, відомості про сімейний, майновий стан громадян м. Скадовськ за листопадовим 

переписом. Списки військовозобов'язаних.  
Заяви громадян м. Скадовськ про працевлаштування, вступ до Червоної Армії, вирішення побутових 

питань. 

Ф.Р-55 Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 41; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1920-1922 рр. 

Накази, постанови, накази, циркуляри Реввійськради Республіки, ВУЦВК, Наркомату праці УСРР, 
Миколаївського, Одеського губернських, Дніпровського повітового виконкомів, губернського, 
повітового, районних податкових бюро, листування з ними та сільревкомами про стягнення податків, 
зміну підданства, допомогу голодуючим працівникам освіти, боротьбу з голодом і епідемією холери, 
роботу медичних закладів, комплектування кадрами установ міста.  

Протоколи районних продовольчих з’їздів, засідань пленумів, колегій, президій Дніпровської 
повітової земельної комісії, Каховської міськради, міського військового та комунального відділів, КНС, 
Каховського райпрофбюро, сходів громадян сіл. 

Звіти, доповіді про роботу волосного ревкому, його відділами. 
Зведення про політичний та економічний стан сіл волості. 
Документи про реєстрацію установ і підприємств міста, надання патентів на право торгівлі і 

відкриття промислових підприємств, про відділення церкви від держави. 
Акти, описи вилученого церковного майна і цінностей (1922).  
Списки працівників сільревкомів, установ м. Каховка, членів профспілок. Заяви громадян про 

працевлаштування, вирішення побутових питань. 
Списки, посвідчення, заяви, відомості на видачу зарплати працівникам волосного ревкому (1922). 
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Ф.Р-56 Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 2; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922 р. 

Наказ Дніпровського повітового комітету допомоги голодуючим, листування з ним про відрахування 
у фонд допомоги. 

Заяви громадян про визначення майнового стану, відведення земельних ділянок. 

Ф.Р-58 Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Накази Дніпровського повітового, Каховського волосного військкоматів, волосної комісії по боротьбі 
з дезертирством, листування з ними про мобілізацію військових спеціалістів, ветлікарів, вилучення зброї 
та військового спорядження у населення. 

Ф.Р-60 Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Протоколи сходів громадян сіл, листування з сільрадами про проведення виборів сільрад, КНС, 
гуртків сприяння РСІ. 

Листування з Херсонським повітвиконкомом з фінансових питань. 
Анкети членів сільрад. 
Відомості на видачу зарплати працівникам волосного ревкому. 

Ф.Р-64 Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 64; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1920-1921 рр. 

Відділ управління 
Протоколи, присуди сходів громадян сіл про створення сільревкомів і сільрад, розподілення планів 

продрозкладки. 
Листування з Херсонським повітовим виконкомом, управлінням міліції про надання приміщення для 

народної лікарні (1920). 
Листування з сільревкомами про облік колишніх військовополонених, біженців, зниклої худоби, 

коней. 
Описи облікованого майна поміщицьких економій (1920). 
Анкети реєстрації духовенства. 
Протоколи виборів народних суддів. Списки виборців, кандидатів у народні судді й засідателі. 
Посвідчення членів волосного ревкому, КНС. 
Земельний відділ 

Циркуляри Херсонського губернського земвідділу, листування з Херсонським повітземвідділом про 
стан посівів, відведення земельних ділянок, заготівлю насіннєвого матеріалу. 

Протокол з’їзду завідуючих волземвідділами, сходів громадян сіл, листування з сільрадами про 
утворення сільських земвідділів. 

Відомості про роботу волосного ревкому, економічний стан волості. 
Листування з Державною заготівельною конторою й сільрадами про заготівлю овочів, баштанних 

культур, фруктів. 
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Військовий відділ 
Накази, постанови, інструкції, звернення Всеукраїнської Центральної, Херсонської губернської та 

повітової комісій по боротьбі з дезертирством, листування з ними й сільревкомами, протоколи сходів 
громадян сіл про розшук дезертирів та конфіскацію їхнього майна. 

Накази, рапорти про роботу відділу (1920). 
Зведення про політичний стан сіл волості. 
Листування з Херсонським повітвійськкоматом, Херсонським територіально-міліційним 

батальйонним округом, сільрадами про облік військовозобов'язаних, допризовників, військових 
спеціалістів, боротьбу з бандитизмом, роботу десятихатників, рух кадрів. 

Списки чоловічого населення волості, десятихатників, сімей червоноармійців, власників коней. 
Списки, метричні свідоцтва, посвідчення, довідки, особові картки військовозобов'язаних, допризовників. 

Продовольчий відділ 
Тверді ціни на заготівлю й відпуск сільгосппродуктів (1920). 
Відділ народної освіти 

Протоколи засідань відділу наросвіти, правління культурно-просвітнього гуртка ім. Леніна, 
Кізомиської шкільної ради. 

Накази, циркуляри Херсонського повітвідділу наросвіти, листування з ним і сільревкомами про 
роботу шкіл та культурно-просвітніх закладів, передачу народним бібліотекам приватних книжкових 
фондів, призначення вчителів. 

Списки учнів сіл Арнаутка, Кізій Мис, Надеждівка. 
Відомості на видачу зарплати працівникам Кізомиської сільської школи. 
Податковий відділ 

Відомості обліку надходження і видатків помелподатку на млині «Прогрес». 

Ф.Р-66 Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 7; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1919-1923 рр. 

Накази Всеукраїнської Центральної комісії по боротьбі з дезертирством, Миколаївського 
губернського, Херсонського повітового виконкомів, губернської військово-продовольчої наради, 
повітового земвідділу, повітового управління міліції, посівного комітету. 

Листування з Херсонським повітовим, Старошведським і Бериславським волосними виконкомами 
про проведення землевпорядкувальних робіт, відведення присадибних ділянок, виконання планів 
продрозкладки й трудгужповинності, видачу продовольчої позики, облік військовозобов'язаних, 
боротьбу з дезертирством. 

Протоколи засідань Бериславського волвиконкому. 
Присуди сходів громадян (1919). 
Акти обстеження майнового стану громадян. Списки народних засідателів. 

Ф.Р-68 Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Списки жителів із зазначенням майнового стану. Посвідчення сімей червоноармійців. 

Ф.Р-69 Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Накази ревкому, комітету праці при ревкомі, коменданта м. Каховка. 
Листування з Каховською народною лікарнею про її фінансування, з комунальними установами про 

забезпечення лікарні електроенергією, водою, опаленням. 
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Списки аптечних працівників. 

Ф.Р-70 Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Миколаївського, Одеського губернських, Дніпровського повітового 
виконкомів, листування з Каховським волревкомом про проведення землевпорядкувальних робіт, 
стягнення податків, роботу шкіл, облік худоби. 

Посвідчення громадян. 

Ф.Р-71 Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 12; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1921-1922 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів, повітового військкомату, Каховського волосного ревкому, листування з ними про стягнення 
продподатку, боротьбу з бандитизмом, голодом та епідеміями, облік військовозобов'язаних. 

Постанови, інструкції комісії по відділенню церкви від держави, описи вилученого церковного майна 
(1922). 

Протоколи засідань сільської посівної комісії, листування з Каховською волосною посівною комісією 
про облік, розподілення посівматеріалу. 

Заяви громадян про видачу посвідчень, дублікатів документів, розшук зниклої худоби. Акти 
нотаріальних дій. 

Списки громадян, які отримали посівматеріал, військовозобов'язаних. 

Ф.Р-72 Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 14; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського, Одеського губернських, 
Дніпровського повітового виконкомів, губернського земвідділу, повітового військового комісара, 
листування з ними про проведення землевпорядкувальних робіт, влаштування переселенців, допомогу 
голодуючим, стягнення податків, облік посівів, розподілення посівматеріалу, створення 
сільгоспкооперативу й насіннєвого фонду. 

Накази, розпорядження, оголошення волосного ревкому (1922). 
Протокол засідання Дніпровської повітової комісії по виявленню збитків, заподіяних державі 

німецькими окупантами, петлюрівцями, білогвардійцями, білополяками, бандами за 1918-1921 роки. 
Протоколи засідань повітової, волосної економічних нарад і посівних комісій, районного продовольчого 
з’їзду, сходів громадян с. Стара Маячка. 

Протоколи, відомості, листування з губвиконкомом, губвідділом юстиції про відділення церкви від 
держави, описи вилучених церковних цінностей (1922). 

Доповіді про роботу волосного військового відділу. 
Відомості, акти, довідки, списки, листування про облік племінної худоби. 
Списки працівників волосного ревкому, військовозобов'язаних, сімей червоноармійців. 
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Ф.Р-73 Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів, Каховського волосного ревкому, повітового продкому, повітового й волосного 
військкоматів, земвідділів, листування з ними про боротьбу з голодом, стягнення продподатку, вибори 
народних засідателів, облік військовозобов'язаних. 

Протоколи об’єднаних засідань ревкому й церковної ради про відділення церкви від держави та 
вилучення церковних цінностей на допомогу голодуючим (1922). 

Списки громадян на отримання одноразової допомоги (1922). 
Відомості на видачу зарплати працівникам сільревкому (1922). 

Ф.Р-75 Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 25; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1920-1922 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, 
земвідділів, повітової комісії по боротьбі з дезертирством, повітового й волосного військкоматів, 
Чаплинського волосного ревкому, листування з ними про утворення радянських органів управління, 
організацію сільгоспколективів, боротьбу з голодом, бандитизмом та епідеміями, стягнення податків, 
відділення церкви від держави, облік військовозобов'язаних. 

Протоколи засідань Чаплинського волосного комітету допомоги голодуючим, завідуючих 
підвідділами соціального забезпечення, засідань сільревкому, сільради, КНС, сходів громадян. 

Відомості, листування з Чаплинським волосним продовольчим відділом про виконання планів 
продрозкладки. 

Листування з Чаплинським волосним відділом наросвіти про відкриття сільської школи, договір, 
кошторис на утримання школи (1922), проведення культурно-просвітньої роботи, ліквідацію 
неписьменності. 

Списки жителів села, членів КНС, платників податків, військовозобов'язаних, допризовників. 

Ф.Р-77 Сергіївський сільський революційний комітет, с. Сергіївка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 9; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1922-1923 рр. 

Накази, інструкції, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, 
губвідділу праці, повітового й Каховського волосного військкоматів, волосного ревкому, листування з 
ними про проведення посівної кампанії, боротьбу з голодом і бандитизмом, стягнення податків, 
відкриття шкіл та відділення їх від церкви, облік військовозобов'язаних. 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. 
Акти перевірки роботи сільради, її комісій. 
Списки позбавлених виборчих прав, виборців, платників податків, військовозобов'язаних. 

Ф.Р-78 Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Листування з Чаплинським волосним військовим відділом про облік військовозобов'язаних, зброї та 
військового спорядження. 

Списки допризовників та осіб, що повернулися з полону. 
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Опис 2 
Справ: 9; 1920-1921 рр. 

Постанови Чаплинського волосного ревкому, листування з ним про облік посівних площ, постачання 
продовольства й фуражу військовим частинам, організацію КНС, реєстрацію культурно-просвітніх 
закладів, повернення школам колишніх приміщень, облік нужденних дітей, виконання 
трудгужповинності. 

Протоколи сходів громадян (1920). 
Відомості про чисельність населення, учнів, облік постраждалих від білогвардійців. 
Списки працівників сільревкому, письменного й неписьменного населення, власників коней і підвід. 

Ф.Р-79 Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського, Одеського губернських, 
Дніпровського повітового виконкомів, земвідділів, губвідділу праці, повітового військкомату, 
Чаплинського волосного ревкому, листування з ними про виконання трудгужповинності, боротьбу з 
голодом і бандитизмом, розвиток тваринництва, облік військовозобов'язаних, допомогу сім'ям 
червоноармійців. 

Постанови, інструкції Української економічної ради, протоколи засідань волосних, сільських 
ревкомів, податкових комісій, Чаплинської волосної посівної комісії про стягнення продподатку, 
проведення землевпорядкувальних робіт. 

Списки платників податків, допризовників. «Голодні» паспорти. 

Ф.Р-80 Херсонський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 60; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1920-1923 рр. 

Циркуляри ВУЦВК, Херсонського повітвиконкому, листування з ним та волосними КНС про 
проведення посівних кампаній, видачу продовольчої позики, посівматеріалу, відведення землі артілям, 
допомогу голодуючим. 

Протоколи з’їздів, загальних зборів, засідань президій, відомості, листування про роботу волосних і 
сільських КНС. 

Списки членів, анкети, автобіографії членів президій волосних і сільських КНС. Списки голодуючих, 
заяви про надання допомоги. 

Ф.Р-81 Херсонська окружна комісія незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 186; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 177; 1923-1930 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, ВУЦКНС, Херсонського 
окрвиконкому. 

Протоколи засідань президії, секретаріату, нарад ВУЦКНС, Одеської губернської КНС, засідань 
Херсонського окружного виконкому, парткому КП(б) України, загальних зборів членів КНС, засідань 
пленумів, президій, бюро окружної, районних КНС, студентських осередків, районних з’їздів. 

Плани, звіти, доповіді, акти обстеження роботи окружної комісії КНС. Справи по керівництву й 
контролю за діяльністю районних КНС. 

Листування з районними, сільськими КНС про колективізацію й кооперування селянської бідноти, 
землевпорядкування, проведення посівних, хлібозаготівельних кампаній, розподілення насіннєвого 
фонду та сільгоспреманенту, порядок розподілення конфіскованого куркульського майна, допомогу 
підшефним частинам Червоної Армії, роботу груп бідноти сільських КНС, КВД, товариства «Геть 
неписьменність», реалізацію квитків срібної лотереї, збір коштів на будівництво літака й ескадреного 
міноносця «Незаможник», прийом до КНС. 
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Листування з машинно-тракторними товариствами про постачання сільгоспмашин 
сільгоспколективам, з редакціями газет «Наддніпрянська правда», «Херсонський комунар» про 
ліквідацію недоліків у роботі, з навчальними закладами про набір студентів. 

Звіти, відомості про підсумки перевиборів КНС. 
Списки сільськогосподарських артілей. 
Списки, посвідчення, автобіографії, довідки голів, членів районних і сільських КНС, членів колгоспу 

«Піонер». 

Опис 2 
Справ: 9; 1924-1930 рр. 

Постанови, витяги з протоколів засідань Херсонського окружкому КП(б) України, листування з ним 
про покращення роботи, перевибори КНС. 

Доповіді, звіти про роботу Одеської губернської, Херсонської окружної КНС, акти обстеження 
роботи районних і сільських КНС. 

Листування з Херсонським окружним відділом ДПУ про зловживання в КНС. 

Ф.Р-82 Херсонський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 88; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1923-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, ВУЦКНС, Херсонського окрвиконкому, окружної 
КНС. 

Протоколи засідань Херсонського райвиконкому, районних з’їздів КНС, загальних зборів членів 
КНС, президій окружної, районного, сільських КНС. 

Плани, звіти, доповіді про роботу, акти ревізій, справи по контролю за діяльністю районного, сільських 
КНС. 

Відомості про стан сільського господарства Херсонського округу. 
Листування з Херсонською окружною КНС, сільрадами про проведення оподаткування, пільги для 

незаможників, розподілення насіннєвої позики й лісового фонду, залучення незаможників до 
розкуркулювання, встановлення штатів КНС, проведення перевиборів. 

Списки, посвідчення, заяви, акти обстеження матеріального стану членів районного, сільських КНС. 
Списки куркулів по селах Херсонського району (1923). 

Акти приймання-передавання діловодства сільських КНС. 
Заяви працівників про виплату зарплати. 

Ф.Р-83 Музиківський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Музиківка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 14; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1920-1923 рр. 

Декрети, інструкції ВУЦВК, постанова Миколаївського губвиконкому, розпорядження Херсонського 
повітвідділу управління про надання пільг членам КНС при землевпорядкуванні. 

Резолюція І Херсонського повітового з’їзду КНС (1920). Протоколи волосних з’їздів, сходів громадян 
сіл, зборів сільських КНС. 

Зведення про чисельність голодуючих по селах волості (1922), наявність артілей та комун 
незаможників. 

Листування з Музиківським волвиконкомом про роботу сільських земельних комісій. 
Списки членів сільгоспколективів (1922). Заяви громадян с. Музиківка про розірвання кабальних 

угод (1922). Відомості видачі продуктів членам КНС (1921). Мандати делегатів волосного з’їзду КНС 
(1923). 
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Ф.Р-85 Микільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Микільське Херсонського 
району Одеської області 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Постанови ВУЦВК, Миколаївського губвиконкому, циркуляри Миколаївського губернського, 
Херсонського повітового, окружного відділів управління.  

Тези доповідей на з’їздах КНС про відновлення сільського господарства (1923). 
Статистичні відомості про чисельність голодуючих по селах волості (1922). 
Посвідчення, заяви членів КНС про надання матеріальної допомоги (1922). 

Ф.Р-86 Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 19; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1920-1923 рр. 

Постанови, розпорядження, інструкції ВУЦВК, НКВС, Наркомату землеробства УСРР, 
Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, губернської військово-
продовольчої наради, повітового земельного відділу про надання пільг членам КНС при 
землевпорядкуванні, хід виконання продрозкладки, заміну її продподатком, участь КНС в оздоровчих та 
культурно-просвітніх заходах. 

Протоколи волосного з’їзду КНС, загальних зборів, об’єднаних засідань членів сільських КНС про 
завдання КНС в умовах НЕПу. 

Доповіді, зведення про роботу волосного, сільських КНС. 
Листування з сільськими КНС про конфіскацію майна колишніх повстанців (1922). Акти конфіскації 

зерна у куркулів (1922). 
Звіти, відомості про перереєстрацію членів сільських КНС. 
Списки членів, заяви про прийом до КНС. Мандати делегатів волосного з’їзду КНС (1923). 

Ф.Р-87 Білозерський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Білозерка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 5; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1920-1922 рр. 

Декрети, постанови ВУЦВК, ВУЦКНС. 
Листування з Херсонським повітовим відділом управління про зміцнення матеріальної бази КНС. 
Описи коней 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії, відбракованих для передачі волосного земвідділу, 

акти роздачі коней нужденним громадянам, заяви на отримання коней. 
Заяви громадян про розірвання кабальних угод, надання матеріальної допомоги. 

Ф.Р-95 Горностаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка Каховського 
району Одеської області 
Справ: 1; 1924 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Списки, заяви членів КНС. 

Ф.Р-96 Заводівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Заводівка Каховського району 
Одеської області 
Справ: 4; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1927 рр. 

Постанови 4-го пленуму ВУЦКНС (1925), резолюції, циркуляри пленуму Херсонської окружної КНС 
(1926). 
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Протоколи засідань Каховського районного, сільських КНС. 
Статут, протоколи засідань, плани роботи сільського КНС. 
Посвідчення членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-97 Костянтинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костянтинівка 
Каховського району Одеської області 
Справ: 5; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1922-1925 рр. 

Постанови, вказівки РНК УСРР. 
Протоколи засідань Херсонського окрвиконкому про землевпорядкування, стягнення 

сільгоспподатку. 
Списки членів сільради, КНС, дітей шкільного й дошкільного віку, платників 

загальногромадянського податку. Посвідчення, заяви членів КНС про надання матеріальної допомоги. 

Ф.Р-98 Маріїнський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Маріїнське Каховського району 
Одеської області 
Справ: 3; 1926-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1926-1928 рр. 

Циркуляри Горностаївського районного КНС, листування з ним про складання звітності. Протокол 
загальних зборів безземельних селян про створення КНС, звіт про роботу (1926). 

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-99 Ольгинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгине Каховського району 
Одеської області 
Справ: 5; 1926-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1926-1927 рр. 

Циркуляри ВУЦКНС, протоколи засідань Херсонського окружного, Горностаївського районного, 
Ольгинського сільського КНС. 

Списки членів КНС (1926). 

Ф.Р-101 Горностаївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка 
Горностаївського району УСРР 
Справ: 106; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 106; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, ВУЦКНС, Одеського губернського, Херсонського 
окружного виконкомів, Херсонського окружного, Горностаївського районного КНС. 

Протоколи засідань президій Херсонського окружного КНС, Горностаївського райвиконкому, 
районного, сільських КНС, сходів громадян сіл. 

Плани, звіти, доповіді про роботу районного КНС. 
Звіти, зведення, листування з окружною та сільськими КНС про організацію незаможників в 

колгоспах, землевпорядкування, участь КНС у посівних кампаніях, проведенні суцільної колективізації 
по сільрадах району, створення машинно-тракторних товариств та КВД, перевибори сільрад. 

Справи по контролю за діяльністю, акти ревізій сільських КНС. 
Листування з Заводівським КНС про закриття церкви й передачу будівлі культурно-просвітнім 

установам (1930). 
Списки членів, відповідальних працівників КНС, нужденних дітей, автобіографії червоних 

партизанів. Заяви членів КНС про надання курортного лікування. 
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Ф.Р-103 Скадовський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Скадовськ Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 133; 1923-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 133; 1923-1933 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦКНС, Херсонської окружної посівної комісії, Скадовського 
райвиконкому, Одеського губернського, Херсонського окружного, Скадовського районного КНС. 

Протоколи районних з’їздів, конференцій КНС, засідань пленумів, президій районного, сільських 
КНС, комісії по наданню допомоги червоному студентству, сходів громадян сіл. 

Плани, звіти, зведення, доповіді про роботу районного, сільських КНС. 
Листування з окружною та сільськими КНС, сільрадами, колгоспами про землевпорядкування, 

кооперування незаможників, участь КНС у посівних кампаніях, проведенні суцільної колективізації по 
сільрадах району, організації добровільних товариств, створення машинно-тракторних товариств та 
КВД, збір коштів на зміцнення повітряного флоту, ліквідацію неписьменності, перевибори сільрад. 

Справи по контролю за діяльністю, акти ревізій сільських КНС. 
Статистичні звіти про економічний стан колгоспів, сільських КНС. 
Списки членів, заяви про вступ до КНС, надання відстрочки у виплаті сільгоспкредитів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам районного КНС (1932). 

Ф.Р-105 Каргинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карга Скадовського району 
Одеської області 
Справ: 32; 1921-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1921-1929 рр. 

Накази, постанови, вказівки РНК, ВУЦКНС, Одеського губернського, Дніпровського повітового, 
Скадовського районного виконкомів, Херсонського окружного КНС. 

Протоколи засідання президії Скадовського районного КНС, загальних зборів, засідань президії 
сільського КНС. 

Плани, звіти, відомості про роботу Скадовського районного, Каргинського сільського КНС. 
Листування з районним КНС про участь незаможників у проведенні суцільної колективізації та 

розкуркуленні, податкової кампанії, збір коштів на зміцнення повітряного флоту, перевиборах сільрад. 
Списки членів, заяви про вступ до КНС, відомості про склад президії. 

Ф.Р-106 Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новомиколаївка 
Скадовського району Одеської області 
Справ: 8; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1922-1929 рр. 

Накази, вказівки ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, Каховського районного КНС. 
Протоколи загальних зборів, засідань сільського КНС. Плани роботи. 
Списки, заяви членів КНС, списки громадян, що підлягають під самооподаткування. 

Ф.Р-107 Птахівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Птахівка Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 3; 1925-1928, 1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1925-1928, 1932 рр. 

Протоколи засідань сільського КНС. Списки членів. 
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Ф.Р-108 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне Скадовського району 
Одеської області 
Справ: 5; 1926-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1926-1931 рр. 

Протоколи загальних зборів членів сільгоспартілей, засідань сільського КНС. 
Плани, звіти про роботу. 
Списки членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-109 Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоолексіївка 
Скадовського району Одеської області 
Справ: 3; 1926, 1930-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1926, 1930-1933 рр. 

Постанови, розпорядження, вказівки Херсонського окружного, Скадовського районного КНС, 
листування з ними про проведення посівної кампанії, виконання плану хлібозаготівлі. 

Протоколи засідань, звіт про роботу сільського КНС. 
Списки громадян на отримання посівматеріалу (1926). 

Ф.Р-110 Новософіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новософіївка Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 3; 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1928-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів, листування зі Скадовським районним КНС про проведення посівної 
кампанії, висування керівних кадрів. 

Ф.Р-111 Тарасівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тарасівка Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 9; 1927-1930, 1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1927-1930, 1932 рр. 

Розпорядження, вказівки ВУЦКНС, Херсонського окружного КНС. 
Протоколи засідань V пленуму окружного КНС, засідань сільського КНС. 
Плани, звіти про роботу. 
Листування зі Скадовським районним КНС про економічний стан, реорганізацію КНС, участь 

незаможників у проведенні суцільної колективізації, проведення заготівельних кампаній, організацію 
колгоспів. 

Заяви громадян про надання матеріальної допомоги. 

Ф.Р-112 Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Михайлівка Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 2; 1928, 1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1928, 1930 рр. 

Протоколи засідань президії сільського КНС. Звіт, листування з Каховським районним КНС про 
роботу. 

Ф.Р-114 Каховський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського району 
Одеської області 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Доповідь про роботу. Листування з Каховським міськревкомом про складання звітності. 
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Списки членів (1921), посвідчення працівників міського КНС, власників земельних ділянок, коней, 
корів, підвід (1920). 

Ф.Р-117 Великокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Велика Каховка 
Каховського району Одеської області 
Справ: 4; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1927 рр. 

Постанови, розпорядження ВЦВК, ВУЦКНС, Херсонського окружного, Каховського районного КНС. 
Резолюція Херсонського окружного пленуму КНС про економічний стан КНС. 

Заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-118 Каховський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського району 
Одеської області 
Справ: 84; 1924-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1925-1926 рр. 

Протоколи засідань, доповіді, списки, посвідчення, анкети членів Каховського районного, 
Британського, Любимо-Павлівського, Новомаячківського сільських КНС. 

Опис 2 
Справ: 50; 1924-1926, 1928-1933 рр. 

Вказівки ВУЦКНС, Наркомату соціального забезпечення УСРР, Херсонського окружного і 
районного КНС, КВД. 

Протоколи районних з’їздів, загальних зборів, засідань президій сільських КНС. 
Плани, звіти, відомості про роботу районного, сільських КНС. 
Списки, посвідчення, анкети членів районного КНС. 

Опис 3 
Справ: 29; 1925-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань президій, звіти, відомості про, акти ревізій, списки членів 
сільських КНС. 

Ф.Р-119 Британський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Британи Каховського району 
Одеської області 
Справ: 1; 1928 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 

Протоколи засідань, звіти про роботу, списки членів. 

Ф.Р-120 Малокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала Каховка Каховського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Протоколи засідань, статистичні звіти, анкети членів. 

Ф.Р-121 Любимо-Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Любимо-Павлівка 
Каховського району Одеської області 
Справ: 3; 1924-1925, 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1924-1925, 1928-1929 рр. 

Постанови Наркомату торгівлі УСРР, циркуляри, протоколи засідань ВУЦКНС, Херсонського 
окружного, Каховського районного КНС. 

Заяви про вступ до КНС (1924-1925). 
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Ф.Р-122 Новомаячківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Маячка 
Каховського району Одеської області 
Справ: 9; 1923-1924, 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1923-1924, 1927-1930 рр. 

Циркуляри Наркомату праці УСРР, ВУЦКНС, Херсонського окружного, Каховського районного 
КНС. 

Протоколи загальних зборів, засідань президії Старомаячківського сільського КНС (1923-1924). 
Звіти, доповіді про роботу і чисельність. Статистичні звіти, довідки про підсумки перевиборів 
керівництва, участь членів КНС в колективізації та посівній кампанії. 

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 
Відомості на видачу зарплати, сплату членських внесків (1929). 

Ф.Р-123 Чорнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чорнянка Каховського району 
Одеської області 
Справ: 2; 1927-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 1927-1929 рр. 

Протоколи засідань V пленуму Херсонського окружного, Каховського районного КНС. Резолюції VII 
з’їзду КНС.  

План роботи Каховського районного КНС. 

Ф.Р-124 Софіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Софіївка Каховського району 
Одеської області 
Справ: 4; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1928 рр. 

Протоколи засідань. Списки, анкети членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-125 Наталівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталівка Каховського 
району Одеської області 
Справ: 3; 1922-1923, 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1922, 1928-1929 рр. 

Протоколи засідань, звіти про роботу. Списки членів. 

Ф.Р-126 Дмитрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Дмитрівка Каховського 
району Одеської області 
Справ: 11: 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1924-1928 рр. 

Статут. Протоколи засідань, плани роботи, акти ревізії. Листування з Каховським районним КНС про 
складання звітності. 

Списки, посвідчення, довідки членів, заяви про вступ до КНС. Підписні листи на пожертви 
постраждалим від повені в Ленінграді (1924). 

Відомості на видачу зарплати, списки на отримання озимого посівматеріалу. 

Ф.Р-139 Ольгівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгівка Бериславського району 
Одеської області 
Справ: 4; 1928-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1928-1933 рр. 

Постанови, циркуляри президії, протоколи засідань Бериславського районного КНС. 
Протоколи засідань, плани роботи, звіти про перевибори керівного складу, акти ревізії. 
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Ф.Р-140 Великоолександрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області 
Справ: 95; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 95; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань ВУЦКНС, Одеського губернського, 
Херсонського окружного КНС, листування з ними та сільськими КНС про завдання КНС, виконання 
планів хлібозаготівлі, оподаткування, видачу посівної позики, участь незаможників у суцільній 
колективізації, громадсько-політичних кампаніях, культурно-просвітній роботі на селі, ліквідацію 
неписьменності, збір коштів на будівництво літака «Незаможник», перевибори КНС. 

Резолюції, протоколи окружних і районних з’їздів КНС. 
Статут. Протоколи засідань президії, плани, звіти про роботу, зростання кількості членів. 
Протоколи загальних зборів, звіти про роботу, статистичні звіти, акти ревізії діяльності сільських 

КНС. 
Списки, анкети, автобіографії, посвідчення, довідки членів районного і сільських КНС, заяви про 

вступ до КНС. Відомості про соціально-майновий стан жителів с. Велика Олександрівка (1928-1929). 

Ф.Р-141 Козацький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Протоколи засідань. 
Списки, посвідчення членів на право отримання продовольчого зерна. 

Ф.Р-142 Бериславський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Берислав Бериславського 
району Одеської області 
Справ: 95; 1922-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1925-1932 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань ВУЦКНС, Херсонського окружного КНС, 
листування з ними та сільськими КНС про завдання КНС, виконання планів хлібозаготівлі, участь 
незаможників у суцільній колективізації, громадсько-політичних кампаніях, культурно-просвітній 
роботі на селі, ліквідацію неписьменності, шефство над частинами Червоної Армії, перевибори КНС. 

Протоколи районних з’їздів, загальних зборів, засідань пленумів, президій, плани, звіти, доповіді про 
роботу, акти ревізій районного й сільських КНС.  

Відомості про економічний стан колгоспів (1927). 
Списки, акти обстеження майнового стану членів КНС, відомості про особовий склад президій 

сільських КНС, заяви про вступ до КНС. 

Опис 2 
Справ: 16; 1922-1927 рр. 

Постанови ВУЦВК, Херсонської окружної КНС, листування з ними про порядок вилучення 
надлишків землі, проведення самообкладання, придбання сільгосптехніки, створення насіннєвих фондів, 
перевибори КНС та КВД. 

Протоколи розширеного пленуму та І районної конференції бідноти, мандати, посвідчення делегатів 
(1924). 

Циркуляри, протоколи засідань президій, плани, звіти, доповіді про роботу. 
Відомості про економічний стан колгоспів (1925). 
Списки, анкети членів президій Одеської губернської, Херсонської окружної КНС, списки членів 

Бериславського районного і міського, Козацького сільського КНС, заяви про вступ до КНС. Списки 
безпритульних дітей (1925). 
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Ф.Р-143 Тягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Бериславського району 
Одеської області 
Справ: 14; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1923-1929 рр. 

Розпорядження, протоколи засідань пленумів, президій Херсонського окружного, Бериславського 
районного КНС, листування з ними про проведення колективізації, боротьбу з неписьменністю. 

Звіти про роботу, акти ревізій, відомості про чисельність членів. 
Списки членів, заяви про вступ до КНС. Списки інвалідів, сімей червоноармійців. 

Ф.Р-144 Новотягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Тягинка 
Бериславського району Одеської області 
Справ: 7; 1923-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1923-1932 рр. 

Розпорядження, протоколи засідань Херсонського окружного, Бериславського районного КНС. 
Протоколи засідань, звіти про роботу, акти ревізій. 
Списки членів Новотягинського, Іванівського сільських КНС, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-145 Бургунський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Бургунка Бериславського 
району Одеської області 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про видачу насіннєвої позики постраждалим від неврожаю, 
протоколи засідань Бериславського районного КНС. 

Списки членів. 

Ф.Р-146 Одрадокам'янський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Одрадокам'янка 
Бериславського району Одеської області 
Справ: 2; 1928-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1928-1932 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри ВУЦКНС, Бериславського районного КНС про організацію 
КНС, проведення посівних кампаній. 

Звіти про роботу, відомості про чисельність членів.  

Ф.Р-147 Новобериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоберислав 
Бериславського району Одеської області 
Справ: 4; 1927-1929, 1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1927-1929, 1932 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного, Бериславського районного КНС. 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу.  
Списки членів (1929). 

Ф.Р-149 Старошведський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Старошведське 
Бериславського району Одеської області 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Накази ВУЦВК, Наркомату продовольства УСРР, Херсонського повітвиконкому, повітового 
управління міліції, Бериславського райпродкому. 

Звіти про роботу, акти ревізій. 
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Відомості на видачу зарплати працівникам. Список членів президії Старошведського волосного КНС. 

Ф.Р-150 Костирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костирка Бериславського 
району Одеської області 
Справ: 3; 1928, 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1928, 1930-1932 рр. 

Розпорядження, циркуляри ВУЦКНС, Херсонського окружного, Бериславського районного КНС про 
проведення посівних кампаній, перевірку особового складу КНС. 

Відомості, договори про участь у соцзмаганнях. 

Ф.Р-151 Кочубеївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Кочубеївка Високопільського 
району Дніпропетровської області 
Справ: 2; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1924-1926 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, 
Великоолександрівського районного виконкомів та КНС. 

Протоколи засідань районного і сільського КНС. 

Ф.Р-152 Пригір'ївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пригір'я Високопільського 
району Дніпропетровської області 
Справ: 2; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1924-1925 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного КНС. 
Протоколи засідань, листування з районним КНС про організацію роботи. 

Ф.Р-154 Наталинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталине Високопільського 
району Дніпропетровської області 
Справ: 14; 1922, 1925-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1922, 1925-1931 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦКНС, Херсонського окружного, Високопільського районного КНС і КВД. 
Протоколи V окружного пленуму (1928), І районного з’їзду КНС (1926), засідань 

Великоолександрівського КВД (1925). 
Протоколи загальних зборів, плани, звіти про роботу. 
Листування з окружним і районним КНС про проведення колективізації, культурно-просвітню роботу 

серед селянства, створення добровільних товариств. 
Відомості про склад президії, списки членів, заяви про вступ до КНС. Список незаможних селян 

Великоолександрівського району (1926). 

Ф.Р-155 Високопільський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Високопілля 
Високопільського району Дніпропетровської області 
Справ: 49; 1923, 1926-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1923, 1926-1933 рр. 

Інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, ВУЦКНС, Херсонського окружного, Високопільського районного 
КНС. 

Протоколи засідань президій, плани, звіти, доповіді, акти обстеження роботи районного і сільських 
КНС, загальних зборів сільських КНС, батрацько-бідняцьких груп. Протокол засідання президії 
районного КВД про розподілення конфіскованого у куркулів майна (1930). 

Відомості про чисельність членів КНС по району, списки, анкети членів сільських КНС. 
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Ф.Р-157 Орловський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Орлове Високопільського 
району Дніпропетровської області 
Справ: 2; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1927-1930 рр. 

Звернення Херсонського окружного КНС, листування з Петровським районним КНС про організацію 
роботи. 

Списки членів. 

Ф.Р-158 Дніпровський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 88; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1920-1923 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, ВУЦКНС, Миколаївського губернського КНС. 
Протоколи загальних зборів, засідань президій, доповіді про роботу волосних і сільських КНС. 
Справи по керівництву і контролю за діяльністю волосних і сільських КНС. Відомості про розірвання 

кабальних угод. 
Відомості про економічний стан волостей. 
Списки членів, автобіографії голів волосних і сільських КНС. Списки постраждалих від неврожаю та 

білогвардійців по повіту (1922).  

Опис 2 
Справ: 27; 1921-1922 рр. 

Циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, листування з ними 
та волосними КНС про проведення перевиборчої кампанії, закріплення за незаможниками 
конфіскованого майна куркулів, виявлення ворогів радянської влади. 

Справи по керівництву і контролю за діяльністю волосних і сільських КНС. 
Списки членів, відомості про склад президій міських, волосних і сільських КНС. 

Ф.Р-159 Каховський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Каховка Каховського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1925 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окрвиконкому, окружного КВД 
про відведення земельних ділянок товариствам взаємодопомоги, створення насіннєвих фондів. 

Звіти про роботу, акти обстеження діяльності районного і сільських КВД. Листування з сільськими 
КВД про проведення посівної кампанії. 

Ф.Р-165 Пригір'ївська сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Пригір'я Високопільського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1923, 1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1923, 1925 рр. 

Звіти, листування з Великоолександрівським районним КВД про роботу. 

Ф.Р-168 Олешківська районна каса взаємної допомоги (КВД), м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 46; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 46, 1921-1925 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату соціального забезпечення УСРР, 
Херсонського окрвиконкому, листування з ними і сільськими КВД про надання матеріальної допомоги 
нужденним, проведення тижнів допомоги інвалідам, матерям-пролетаркам, сім’ям червоноармійців.  
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Протоколи загальних зборів працівників Олешківського млина ім. 1 Травня, засідань Козаче-
Лагерського, Раденського сільських КВД. 

Відомості про прийом продуктів харчування та фуражу у фонд допомоги голодуючим. 
Акти про передачу безгосподарних земельних ділянок і майна у власність КВД, обстеження 

житлових умов та матеріального стану громадян, встановлення непрацездатності. 
Довідки, заяви громадян про надання матеріальної допомоги, взяття в оренду землі й худоби, 

встановлення непрацездатності, опікунство над сиротами. Розписки про отримання допомоги. Посвідчення, 
пенсійні книжки, санаторні листи загиблих та поранених громадян (1921), акти про встановлення 
непрацездатності. 

Списки, заяви, відомості на видачу зарплати працівникам районного КВД і млина ім. 1 Травня, 
анкети членів президії Костогризівського сільського КВД. 

Ф.Р-169 Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1255; 1923-1933, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 858; 1923-1930 рр. 

Секретаріат 
Збірники узаконень і розпоряджень, постанови, циркуляри, бюлетені ВЦВК, РНК СРСР, Ради Праці 

та Оборони СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР. 
Протоколи з’їздів, об’єднаних засідань, засідань пленумів, президій Херсонського окружного і 

районного виконкомів, сільрад. Протоколи сходів громадян сіл. 
Постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Української економічної ради, 

Херсонського окружного, районного виконкомів, листування з сільрадами про порядок користування 
державним земельним і лісовим фондом, землевпорядкування. Плани роботи Херсонського окружного, 
районного земуправлінь (1923). Протоколи засідань фінансової комісії, листування з окружним 
фінвідділом, сільрадами про передачу землі в оренду.  

Плани, звіти, доповіді, відомості про роботу райвиконкому, сільрад. Протоколи засідань ревізійної 
комісії, акти обстеження й ревізії діяльності райвиконкому і сільрад. Протоколи засідань окружної 
комісії по чистці радянського апарату. 

Циркуляри, протоколи засідань, інструкції Одеського губернського, Херсонського окружного, 
районного виконкомів, окружного позикового комітету, окружної комісії допомоги дітям, листування з 
ними та сільрадами про боротьбу з наслідками голоду, видачу продовольчої позики населенню, 
організацію дитячого харчування, допомогу сім’ям червоноармійців, безробітним, розселенцям. 
Протоколи засідань окружної комісії допомоги японському пролетаріату, постраждалому від землетрусу 
(1924). Акти обстежень і ревізій діяльності дитячих їдалень АРА. Відомості про чисельність 
голодуючого населення по району (1923). 

Циркуляри, протоколи засідань окрвідділу внутрішньої торгівлі про проведення хлібозаготівлі, 
регулювання цін на хлібних ринках. Листування з сільрадами про проведення посівних кампаній. Акти 
спостережень за станом посівів у районі (1924). 

Акти, листування з окружним дорожнім відділом про дорожнє будівництво. 
Циркуляри, витяги з протоколів ВУЦВК, протоколи засідань окружного, районного виконкомів, 

листування з окружною поштово-телеграфною конторою про розширення мережі поштово-телеграфного 
зв’язку, відкриття допоміжних поштових пунктів при сільрадах. 

Протоколи засідань, листування з окрвиконкомом про роботу культурно-просвітніх установ, проведення 
перепису дітей шкільного віку (1924). Плани проведення три місячника української культури на Херсонщині 
(1929). 

Списки, характеристики, посвідчення, довідки працівників райвиконкому, сільрад, народних 
засідателів. 

Протоколи загальних зборів виборців, накази депутатам, листування з сільрадами про перевибори 
сільрад, народних засідателів. 

Протоколи загальних зборів членів профспілок. 
Адміністративний відділ 

Протоколи з’їздів, об’єднаних засідань, засідань пленумів, президій Херсонського окружного і 
районного виконкомів, сільрад. 

Плани роботи виконкому, районної міліції (1925). 
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Відомості про кількість населених пунктів, жителів і дворів району (1925). Список іноземців-жителів 
району (1923). 

Земельний відділ 
Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного і районного 

виконкомів, Одеського губернського і Херсонського окружного земуправлінь, протоколи засідань 
райвиконкому, окружних землевпорядкувальних нарад, загальних зборів членів артілей, засідань 
земельних комісій сільрад, листування про проведення землевпорядкувальних робіт, відведення землі 
колгоспам, підготовку посівних кампаній, організацію насіннєвого фонду, розподілення посівматеріалу, 
надання пільг переселенцям і розселенцям, націоналізацію сільгосптехніки. 

Плани, звіти, доповідні записки райземуправління, сільських земельних секцій, акти обстеження 
показових полів, злучних пунктів, листування з окружним земуправлінням, сільрадами про підйом 
сільського господарства, розвиток інтенсивного рослинництва та племінного тваринництва, організацію 
показових полів, збереження нетрудових господарств від розграбування, водопостачання населених 
пунктів, вилучення надлишків землі у куркулів, боротьбу з шкідниками сільського господарства. 

Протоколи, акти, списки про виявлення вільних земель, перевірку прав колгоспів на 
землекористування. Договори, посвідчення, креслення, довідки, листування про здачу селянам та 
сільгоспколективам в оренду земель, рибопромислових угідь з державного фонду, сільгосптехніки. 
Відомості обліку державного земельного фонду і будівель, посівних площ. 

Акти обстеження, передачі, продажу колгоспам майна колишніх куркульських господарств (1930). 
Списки членів сільгоспколективів. 
Військовий відділ 

Накази, постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, Одеського губернського, Херсонського 
окружного військкоматів, окружної призовної комісії, листування з ними та сільрадами про боротьбу з 
дезертирством, облік військовозобов’язаних, проведення призовних кампаній. 

Протокол окружного з’їзду діловодів військових відділів райвиконкомів (1924). 
Списки, посвідчення, довідки допризовників. Особові книжки, медичні довідки червоноармійців. 
Відділ соціального забезпечення 

Постанови, інструкції Наркоматів соціального забезпечення та охорони здоров'я УСРР, Херсонського 
окружного відділу соціального забезпечення, плани, звіти, листування з ними та сільрадами про 
організацію соціальної допомоги на селі. 

Протоколи, акти, листування з сільрадами про оформлення всиновлення та опікунства. 
Особові справи інвалідів. 
Комісія допомоги дітям 

Циркуляри, протоколи засідань окружної інспектури народної освіти, районної та сільських комісій 
допомоги дітям, районної наради шкільних працівників, товариства «Друзі дітей», сходів громадян сіл, 
плани, листування з сільрадами про передачу сільських шкіл на утримання населення, боротьбу з 
дитячою безпритульністю та голодом. 

Списки вихованців дитбудинків (1923), патронованих та безпритульних дітей (1924-1925). 
Фінансовий відділ 

Постанови, циркуляри, інструкції Ради Праці та Оборони СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Української 
економічної ради, Наркомату фінансів УСРР, Херсонського окружного, районного виконкомів, 
протоколи засідань окружного фінвідділу, районної бюджетно-планової комісії, листування з ними про 
складання й виконання районного та місцевих бюджетів, затвердження штатів, підготовку перевиборів 
сільрад. 

Протоколи засідань президії і бюджетної комісії райвиконкому. 
Інструкції, протоколи засідань Херсонської окружної податкової комісії, листування з нею про 

обкладання єдиним сільгоспподатком та спеціальним військовим податком, стягнення місцевих податків 
і зборів, надання пільг сім’ям червоноармійців, ліквідацію недоїмок. Заяви громадян про звільнення від 
податків. 

Підписні листи, листування з окружним фінвідділом про реалізацію державних позик. 
Звіти, доповіді, відомості про роботу сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств. 
Списки позбавлених виборчих прав по сільрадах. Списки куркулів, майно яких передано радгоспам 

(1930). 
Кошториси прибутків і видатків райвиконкому та сільрад. Відомості на видачу зарплати працівникам 

райвиконкому, сільрад та установ районного бюджету. 
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Податкова комісія 
Циркуляри, інструкції, протоколи засідань президій Херсонського окружного, районного виконкомів, 

окружного фінвідділу, окружної й районної податкових комісій, листування з ними та сільрадами про 
порядок обкладання податками, облік податкових об’єктів, стягнення місцевих податків і зборів, 
ліквідацію недоїмок, надання пільг споживчій кооперації.  

Протоколи засідань окружної та районної податкових комісій по розгляду заяв і скарг платників 
податків. Звіти, аналізи, доповіді про стягнення державних податків. 

Протоколи засідань сільських облікових комісій. Відомості про кількість орної землі, населення, 
худоби і птиці по селах (1927-1928). Акти виявлення об’єктів оподаткування. 

Кон’юнктурні огляди торгово-промислового ринку (1927-1929). Відомості про середню 
прибутковість торгово-промислових підприємств Херсонського та Снігурівського районів (1926-1927). 

Списки власників промислових і торгових підприємств, осіб, що підлягали обкладенню 
сільгоспподатком (1926). 

Відділ народної освіти 
Циркуляри Херсонського окрвиконкому, Одеської губернської та Херсонської окружної інспектур 

народної освіти, протоколи сходів громадян сіл, засідань культурно-просвітніх секцій сільрад, 
педагогічних рад, листування з ними про роботу, стан та ремонт шкіл, проведення культурно-
просвітньої та антирелігійної пропаганди, допомогу нужденним учням. 

Плани, звіти, доповіді про роботу шкіл, використання податкових коштів на ремонт. Описи, акти 
приймання-передавання шкільного майна. 

Списки, відомості про чисельність вчителів та учнів. 
Відділ культури 

Протоколи ІІ окружної та виробничих нарад працівників відділу культури та культурно-просвітніх 
секцій сільрад, засідань окружного товариства «Геть неписьменність», районного сільбуду, загальних 
зборів працівників сільських хат-читалень, драмгуртків. 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань Херсонського окружного, районного виконкомів, 
окружної інспектури народної освіти, райвідділу культури, плани, звіти, доповіді, акти обстеження, 
листування з сільрадами про організацію культурно-просвітньої та спортивної роботи, відкриття і 
роботу шкіл лікнепу, шкіл сільської молоді, хат-читалень, сільських клубів, осередків товариства 
«Аерохім», проведення урочистостей, місячників.  

Списки шкіл, осередків товариства «Геть неписьменність». 
Листування з сільрадами про призначення та переміщення вчителів, працівників хат-читалень. 

Списки вчителів району (1923), учнів, працівників установ с. Станіслав та Херсонської психіатричної 
лікарні (1926-1927), працівників хат-читалень, членів драмгуртків, неписьменних. 

Відомості на видачу зарплати вчителям (1925-1926). 
Відділ охорони здоров’я 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Херсонського окружного, районного 
виконкомів, окружного відділу охорони здоров'я, районного з’їзду лікарів (1925), засідань санітарних 
секцій сільрад, плани, звіти, листування з лікарнями та медичними дільницями про боротьбу з 
епідеміями, віспощеплення, роботу медичних закладів, покращення санітарного стану сіл. 

Опис майна Федорівської амбулаторії (1926). 
Виборча комісія 

Протоколи сходів громадян сіл, засідань сільських виборчих комісій про підготовку до перевиборів 
(1923). 

Кошторис прибутків, проект кошторису видатків району на 1929-1930 бюджетний рік. 

Опис 2 
Справ: 166; 1923-1931, 1933 рр. 

Протоколи засідань райземвідділу, районної податкової комісії, сільрад, сільських посівних трійок, 
сходів громадян сіл, листування з сільрадами про землевпорядкування та землекористування, передачу 
млинів в оренду, стан посівів. Договори, відомості про передачу землі в орендне користування сільським 
громадам, списки орендарів. 

Звіти про роботу сільських підвідділів ЗАГС, листування з ними та Херсонським окружним відділом 
ЗАГС про рух населення. Описи, заяви, акти вилучення метричних книг з церков (1923). 

Статути, відомості, листування про організацію ТСОЗів, сільгоспартілей, кооперативних товариств.  
План с. Станіслав (1933). 
Відомості розподілення зернової позики по сільрадах (1923-1924). 
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Акти обстеження стану посівів. Звіти про ветеринарно-санітарну роботу. 
Акти приймання-передавання та обліку майна шкіл. 
Відомості, листування про стягнення податків, акти виявлення податкових об’єктів по сільрадах. 

Відомості про кількість населення, дворів, землі, посівів, худоби, птиці по селах. Поселені списки 
платників єдиного сільгоспподатку по м. Херсон і сільрадах. 

Списки працівників райземвідділу, членів районної податкової та сільських облікових комісій (1930), 
власників торгово-промислових підприємств. Посімейно-майнові списки переселенців. Посвідчення, 
анкети, відомості про колишніх червоних партизанів. 

Підписні листи по збору коштів на оборонну програму «Наша відповідь Чемберлену», реалізацію 
облігацій займу індустріалізації. 

Акти ревізій каси райвиконкому. Зведені оборотні відомості по сільському бюджету. Листування з 
Херсонським окружним фінвідділом про прийом облігацій селянського займу в рахунок погашення 
зернової позики. Фінансові звіти сільбудів. Звіти про фінансово-господарську діяльність Киселівського, 
Музиківського сільських споживчих та кооперативних товариств. 

Відомості на видачу зарплати працівникам райвиконкому, сільрад, установ районного бюджету 
(1929). 

Опис 4 
Справ: 85; 1954-1962 рр. 

Рішення Херсонського обласного, районного виконкомів, довідки, відомості, інформації, листування 
про наявність та зміни у складі земельних угідь по колгоспах району, наявність оподатковуваних угідь. 
Справи по землекористуванню та внутрішньогосподарському землевпорядкуванню колгоспів, по 
встановленню правильних сівозмін. Плани, схеми внутрішньогосподарського землекористування. 

Витяги з протоколів, акти, листування про відведення землі під будівництво установ та промислових 
підприємств (1960). Рішення, довідки, акти, розрахунки, відомості про відведення земельних ділянок 
тресту «Укрводбуд» під будівництво Інгулецької зрошувальної системи (1954-1957). 

Рішення, протоколи, плани, акти, списки про збільшення присадибних ділянок, відведення земельних 
ділянок під індивідуальні городи. Списки обміру присадибних ділянок. 

Акти передачі колгоспами вільних земель у смугу відводу доріг. 
Проектне завдання розширення с. Дар’ївка (1954). 
Схема-креслення Херсонського лісгоспу (1955). План окружних меж землекористування м. Херсон 

(1959). 

Опис 5 
Справ: 130; 1944-1946, 1948-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, розпорядження голови. 
Рішення, довідки, списки на видачу довгострокових грошових позик. 
Штатні розписи, кошториси видатків (1944, 1958, 1960-1961). 
Відомості, списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини і репатрійованих (1945). 

Опис 6 
Справ: 16; 1948-1962 рр. 

Рішення звужених засідань, листування з Херсонським облвиконкомом про відведення земельних 
ділянок спецпризначення, побутове влаштування переселенців. Плани розвитку сільського 
господарства. Доповідні записки про стан боротьби зі злочинністю. 

Списки вигнаних до Німеччини, репатріантів, переселенців з Польщі (1949-1950). 

Ф.Р-170 Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 285; 1925-1930, 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1925-1930 рр. 

Секретаріат 
Протоколи засідань президій Херсонського окружного і районного виконкомів, Токарівської сільради 

про проведення суцільної колективізації, постачання округа сільгоспмашинами, спорудження 
Інгулецької гідроелектростанції, проведення посівних кампаній. 

Плани, звіти, акти обстеження роботи виконкому. 
Відомості про економічний стан населених пунктів сільради (1926). 
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Договори про супряги (1929). Списки жителів сільради. 
Протоколи загальних зборів виборців, засідань сільських виборчих комісій, накази виборців, списки 

позбавлених виборчих прав. 
Адміністративний відділ 

Листування з Херсонським райвиконкомом про проведення громадських робіт, будівництво хлібних 
комор.  

Списки сільських виконавців. 
Відділ ЗАГС 

Циркуляри, інструкції Херсонського окружного адмінвідділу.  
Заяви громадян про реєстрацію народжень (1927). 
Земельна секція 

Постанови Херсонського окрвиконкому, циркуляри Херсонського райземвідділу, листування з ними 
про землекористування, стан переселенських селищ, проведення посівних кампаній, боротьбу зі 
шкідниками. 

Протоколи землевпорядкувальних нарад, засідань сільської посівної комісії. 
Списки господарств сільради (1929). 
Військовий стіл 

Протоколи засідань призовної комісії, листування з Херсонським райвійськкоматом про підготовку 
допризовників, надання пільг за сімейними обставинами. 

Списки допризовників та військовозобов’язаних. 
Фінансово-податкова секція 

Циркуляри, інструкції Херсонського окружного фінвідділу, протоколи засідань Херсонського 
райвиконкому, листування з ним про реалізацію позик, надання податкових пільг, використання коштів 
самооподаткування, стягнення страхових платежів і штрафів. 

Списки господарств, що постраждали від стихійних лих (1927). 
Культурно-просвітня секція 

Постанови Херсонського окрвиконкому, циркуляри Херсонського райвиконкому, листування з ним 
про роботу сільських осередків товариства «Друзі дітей», боротьбу з неписьменністю, дитячою 
безпритульністю, інфекціями, концентрацію архівних матеріалів, проведення урочистостей. 

Плани зимової антималярійної кампанії (1926). 

Опис 2 
Справ: 224; 1944-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду. 

Довідки про роботу товариського суду, сільських бібліотек. Штатні розписи, бюджети, звіти про їх 
виконання. 

Протоколи голосування виборчих комісій за результатами виборів. 

Ф.Р-171 Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 627; 1920-1936, 1944-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 271; 1920-1936 рр. 

Секретаріат 
Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, районного, міського, 

Одеського обласного виконкомів, листування з ними про проведення колективізації, надання пільг 
сільгоспколективам, соціальне забезпечення населення, організацію добровільних товариств, збір коштів 
на допомогу Червоній Армії, українізацію радянського апарату. 

Протоколи засідань президії сільради, її комісій та секцій, сільських осередків КП(б) України, 
ЛКСМУ, правління колгоспу «3-й Станіславський», технічних нарад. 

Плани, звіти, довідки, акти обстеження роботи сільради. 
Протоколи загальних зборів членів сільгоспартілей, кооперативів. Акти обстеження сільгоспартілей, 

відомості про майновий стан їх членів. Списки колгоспних та індивідуальних господарств (1934). 
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Заяви громадян про наділення землі, видачу посівматеріалу, розділ майна, поновлення виборчих 
прав. 

Списки членів сільради, домовласників, виборців, батраків. Посвідчення, довідки громадян про 
соціальний стан. 

Адміністративно-господарська секція 
Циркуляри, інструкції Херсонського окружного, районного виконкомів, окружних земуправліннь, 

комітету боротьби з наслідками голоду, листування з ними про хід сільгоспробіт, хлібозаготівлю, 
будівництво доріг, соціальне забезпечення населення, стан інвалідної кооперації, організацію 
добровільних пожежних дружин. 

Протоколи засідань, нарад секції, загальних зборів членів сільгоспартілей. 
Списки громадян, членів сільради та її комісій, сільських виконавців, членів товариства допомоги 

жертвам інтервенції. 
Майнові списки членів сільгоспартілей, списки виключених з колгоспу. 
Секція ЗАГС 

Циркуляри Херсонського окружного адмінвідділу, листування з райвиконкомом про роботу секції. 
Земельна секція 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Наркомату землеробства УСРР, Херсонського 
окружного, районного виконкомів, райземвідділу, листування з ними про землевпорядкування, оренду 
землі з державного земельного фонду, видачу насіннєвих позик, заготівлю сільгосппродуктів, розвиток 
тваринництва, мобілізацію агротехнічного персоналу. 

Протоколи засідань районного й сільського посівних комітетів, загальних зборів членів земельних 
товариств, нарад голів земельних секцій. 

Плани-зобов’язання підвищення врожайності, звіти про проведення злучної кампанії. 
Списки землевласників с. Станіслав, громадян на отримання землі. 
Військова секція 

Накази, циркуляри, інструкції Херсонського окружного виконкому та військкомату, командира 15-
ї Стрілецької Сиваської дивізії, протоколи, листування про проведення допризовної підготовки, 
проходження військових зборів, надання пільг призовникам. 

Списки військовозобов’язаних, призовників, посвідчення червоноармійців. 
Фінансова секція 

Постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату фінансів СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Херсонського окружного, районного, міського виконкомів, окружного фінвідділу, плани, звіти, доповіді, 
листування з ними про порядок стягнення податків та недоїмок, мобілізацію коштів, стан сільського 
бюджету, реалізацію державних позик. 

Протоколи сходів громадян про проведення оподаткування і страхування. 
Списки торгових і промислових підприємств, акти їх оподаткування. 
Списки, реєстраційні картки платників податків. Списки судновласників кооперативних товариств 

«Водтранс», «Вітрильник». 
Книги обліку трудоднів колгоспників (1936). 
Податкова секція 

Постанови, циркуляри Наркомату фінансів УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного 
виконкомів, протоколи засідань окружної, районної, сільської податкових комісій, листування з 
райвиконкомом про хід податкових кампаній. 

Списки платників податків, недоїмників. 
Секція постачання 

Постанови Наркомату юстиції УСРР, протоколи, листування про заготівлю продуктів тваринництва і 
птахівництва. 

Культурно-просвітня секція 
Циркуляри Херсонського окрвідділу наросвіти, райвиконкому, листування з ними про допомогу 

школам, роботу осередків лікнепу, організацію наукового нагляду за земляними роботами з метою 
збереження археологічних цінностей. 

Протоколи засідань культурно-просвітньої, спортивної комісій, опікунської ради. 
Звіт про роботу серед жінок, доповідь «Участь жінок у Громадянській війні на Херсонщині» (1933). 
Санітарна секція 

Циркуляри, витяги з протоколів засідань Херсонського райвиконкому, листування з ним про обов’язкове 
віспощеплення, регулярні об’їзди району дільничними лікарями, боротьбу з інфекційними хворобами серед 
школярів, медичну допомогу інвалідам громадянської війни та їх сім’ям. 
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Опис 2 
Справ: 52; 1920-1921, 1923, 1925-1936 рр. 

Секретаріат 
Накази, циркуляри Херсонського повітового ревкому, окружного виконкому, адмінвідділу, 

управління міліції про виконання продрозкладки, боротьбу з куркульством 
Протоколи засідань сільради, правлінь сільгоспартілей, листування з ними про хлібозбиральну 

кампанію, виключення членів. 
Звіти сільського кооперативного товариства «Нова громада». 
Заяви про зниження сільгоспподатку, поновлення виборчих прав. 
Списки членів артілі «Кустпром», народних засідателів. 
Книга реєстрації громадян, прибулих у с. Станіслав (1934). 
Адміністративно-господарська секція 

Описи майна, конфіскованого за несплату сільгоспподатку. 
Земельна секція 

Протоколи засідань президії сільради, посівних трійок, правління сільгоспартілей, листування з 
Херсонським міськземвідділом про використання зернових запасів, хід посівних кампаній. 

Списки членів колгоспу «3-й Станіславський», КНС. Погосподарські списки обліку худоби. 
Військова секція 

Листування з міською міліцією про місцезнаходження військовозобов’язаних, їх списки. 
Фінансово-податкова секція 

Кошторис прибутків та видатків сільського бюджету. 
Відомості економічного обстеження громадян с. Станіслав (1927). 
Книги обліку надходжень податків. Списки, особові рахунки платників податків. 

Опис 3 
Справ: 304; 1944-1972 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Довідки про роботу товариського суду, 
сільських бібліотек. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи голосування виборчих комісій за результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-172 Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 258; 1922-1928, 1930, 1944, 1946-1960, 1965-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1922-1928, 1930 рр. 

Секретаріат 
Постанови, циркуляри, протоколи засідань Одеського губернського, Херсонського окружного, 

районного виконкомів, окрвідділу внутрішньої торгівлі, сільради та її секцій, листування про стягнення 
трудгужподатку, облік хлібних запасів, проведення перепису населення, культурно-просвітню роботу 
серед селян. 

Плани оргроботи. 
Протоколи сходів громадян сіл. 
Адміністративно-фінансово-господарська секція 

Циркуляри, протоколи засідань президій Херсонського окружного, районного виконкомів, 
податкових комісій, окружного фінвідділу. 

Протоколи засідань бюджетної комісії. 
Відділ ЗАГС 

Постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР про ведення актів громадського стану. 
Земельна секція 

Постанови, циркуляри Херсонського окружного, районного земуправлінь, райвиконкому, протоколи 
засідань секції. 

Книга обліку орендних земель. 
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Військовий стіл 
Накази, циркуляри Херсонського окружного військкомату, листування з ним про проведення 

призову, надання відстрочок. 
Списки допризовників, власників коней. 
Відділ сільських фондів 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного, районного виконкомів про хлібозаготівлю, 
встановлення цін на хліб. 

Податкова секція 
Постанови, циркуляри Одеського губернського, Херсонського районного виконкомів, Херсонського 

окружного фінвідділу, листування з ними про стягнення податків, надання пільг незаможним. 
Протоколи засідань районної, сільської податкових комісій. 

Списки громадян, що отримали продовольчу позику (1923), орендарів землі (1928). 
Секція культурно-масової роботи 

Циркуляри Херсонського райвиконкому, райвідділів культури, охорони здоров'я. 
Протоколи засідань районних рад товариств соціальної допомоги, повітроплавання та авіації, 

лікнепу, нарад культурно-просвітніх секцій сільрад, загальних батьківських зборів. 
Секція охорони здоров'я 
Циркуляри Одеського губернського, Херсонського районного виконкомів. 
Виборча комісія 

Протоколи загальних зборів виборців (1930). 

Опис 2 
Справ: 2; 1923-1926 рр. 

Інструкції Херсонського окружного, районного виконкомів про військову підготовку, виконання 
плану хлібозаготівлі. 

Опис 3 
Справ: 195; 1944, 1946-1960, 1965-1972 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду. 

Списки інвалідів, репатрійованих, загиблих у роки ВВВ, багатодітних матерів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-173 Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 148; 1924-1926, 1945, 1947-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1924, 1926 рр. 

Вказівки РНК УСРР, наказ Херсонської окружного управління міліції про нагляд за підозрілими особами. 
Списки платників єдиного сільгоспподатку (1924). 

Опис 2 
Справ: 2; 1924-1925 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного виконкому, адмінвідділу, управління міліції про 
проведення хлібозаготівлі, охорону громадського спокою.  

Список колишніх поліцейських, жандармів, вартових Державної варти. 

Опис 3 
Справ: 144; 1945, 1947-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду. 

Списки інвалідів, репатрійованих, загиблих у роки ВВВ, багатодітних матерів. 
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Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-174 Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роксандрівка 
Херсонського району Миколаївської області 
Справ: 102; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 78; 1920-1930 рр. 

Секретаріат 
Протоколи засідань президій, плани роботи Херсонського окружного, районного виконкомів, 

листування з ними про проведення хлібозаготівлі, стягнення податків, роботу профспілок, нагляд за 
найманою працею, припинення забою худоби. 

Протоколи засідань пленумів, президії сільради, земельної секції, сільського КНС, сходів громадян. 
Звіти, доповіді про роботу, економічний стан сільради. 

Списки неплатників продподатку. 
Заяви громадян про дозвіл на продаж будинків. 
Трудові договори про наймання громадських пастухів. 
Адміністративна секція 

Циркуляри, інструкції НКВС УСРР, Херсонської окружної прокуратури, райвиконкому, листування з 
ними про організацію архівів ЗАГС, боротьбу зі злочинністю та перекручуваннями урядових постанов, 
виселення розкуркулених. 

Виконавчі листи, повістки, протоколи на адміністративних порушників. 
Списки позбавлених виборчих прав, сільських виконавців. 
Земельна секція 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губземуправління, Херсонського окружного, 
районного виконкомів, окружної посівної трійки. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільської посівної трійки, земельних товариств, машино-
тракторного кооперативного товариства. 

Листування з райвиконкомом про проведення колективізації, оренду млинів, будівництво доріг. 
Списки громадян, погосподарські книги 
Військовий стіл 

Накази Херсонського окружного військкомату, райвиконкому, листування з ними про військову 
підготовку допризовників, проведення збору перемінного складу територіального полку. 

Списки громадян сільради, народних засідателів, допризовників. 
Фінансова секція 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, районного 
виконкомів, окружного фінвідділу, районної податкової комісії, листування з ними про стягнення 
податків, видачу патентів, реалізацію державних позик. 

Списки неплатників податків, описи їх майна. Окладні листи, списки орендарів. 
Культурно-просвітня секція 

Постанови, циркуляри Херсонського райвиконкому, райвідділу культури, листування з ними про 
проведення оздоровчої кампанії, допомогу безпритульним та туберкульозним хворим. Протоколи 
районної конференції вчителів, нарад культурно-просвітніх комісій, засідань оргбюро районного 
товариства «Друзі лікнепу». 

Опис 2 
Справ: 24; 1921-1929 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового, районного 
виконкомів, районної податкової комісії, листування з ними про проведення хлібозаготівлі, допризовної 
підготовки, стягнення податків. 

Протоколи сходів громадян. Роздільні акти на володіння землею й майном. 
Списки працівників сільради, членів КНС, платників сільгоспподатку, власників коней і худоби, 

допризовників, дітей, безпритульних. 
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Ф.Р-175 Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка 
Балка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 433; 1922-1934, 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 162; 1922-1934 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, вказівки Одеського губернського, Херсонського окружного, 
районного, Станіславського волосного виконкомів, окружного військкомату, окружного фінвідділу, 
райземуправління, райвідділів культури та охорони здоров'я, листування з ними про 
землевпорядкування, стягнення податків, проведення сільгоспкампаній, утворення насіннєвих фондів, 
соціальну допомогу населенню, передачу колгоспам куркульського майна, участь населення у 
дорожньому будівництві, роботу шкіл, ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань пленумів, президії сільради, правлінь сільгоспартілей, сходів громадян. Плани, 
звіти, акти обстеження роботи сільради. 

Статистико-економічні відомості про сільраду.  
Справи про розділ майна та відшкодування збитків.  
Особові рахунки платників податків і зборів (1933-1934). Описи майна куркулів, неплатників 

податків. Акти вилучення зерна у неплатників податків (1933). 
Списки громадян сільради, членів сільгоспартілей, платників податків, судових виконавців, 

червоноармійців та їх сімей, допризовників, позбавлених виборчих прав, отримувачів позик. 
Штатні розписи, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 271, 1944-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Довідки про благоустрій населених 
пунктів. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду. 

Відомості про наявність військових кладовищ, могил учасників ВВВ (1949). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-176 Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 164; 1923-1930, 1934, 1944, 1946-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 127; 1923-1930, 1934 рр. 

Секретаріат 
Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань президій Херсонського окружного, районного 

виконкомів, листування з ними про планування нових селищ, проведення хлібозаготівлі та посівних 
кампаній, постачання сільгоспмашин, охорону шосейних доріг, створення архівів в установах. 

Протоколи засідань президії, ревізійної комісії, звіти, доповіді про роботу. 
Інформаційна доповідь про спорудження Дніпровської ГЕС (1927). 
Списки громадян сільради, працівників сільради, сільських виконавців, голодуючих. Автобіографії 

працівників. 
Адміністративно-господарська секція 

Накази, постанови, циркуляри Одеського губернського, Херсонського окружного, районного 
виконкомів, губернської економічної наради, листування з ними про хід хлібозаготівлі, боротьбу з 
голодом та спекуляцією, охорону рибних господарств, допомогу жертвам інтервенції. 

Списки голодуючих дітей. 
Земельна секція 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, районного виконкомів, 
земвідділів, листування з ними про землевпорядкування, контроль над землемірними роботами, порядок 
розподілення насіннєвої позики, надання пільг незаможникам, охорону й використання колективного 
земельного фонду та лісів. 
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Списки членів сільгоспартілей, земельних товариств, отримувачів і недоїмників насіннєвої позики. 
Трудові договори, заяви громадян про наділення землею і розшук худоби, договори на оренду землі. 

Військова секція 
Накази, циркуляри, інструкції Херсонського повітового, окружного, Одеського губернського 

військкоматів, Херсонського райвиконкому, протоколи засідань районної призовної комісії, листування 
з ними про військову підготовку допризовників, надання відстрочок і пільг.  

Списки допризовників, військовозобов’язаних. 
Секція соціального забезпечення і страхування 

Список недоїмників страхового податку (1926). 
Фінансово-податкова секція 

Постанови, циркуляри, інструкції Одеського губернського, Херсонського окружного, районного 
виконкомів, окружного фінвідділу, листування з ними про відміну зрівняльного збору, оподаткування, 
обов’язкове страхування майна, реалізацію державних позик. 

Списки платників сільгоспподатку, рибалок, відомості про орендарів землі. 
Культурно-просвітня секція 

Циркуляри, витяги з протоколів засідань Херсонського окружного фінвідділу, райвиконкому про 
роботу сільського осередку товариства «Друзі дітей», допомогу школам, розвантаження дитбудинків, 
укомплектування шкіл соціального виховання, ліквідацію неписьменності. Протоколи засідань районної 
повітряної ради, районної наради лікарів. 

Санітарна секція 
Протоколи засідань районної ради соціальної допомоги, листування з райвідділом охорони здоров'я 

про боротьбу зі знахарством, організацію консультацій для вагітних, боротьбу з холерою. Протокол 
засідання районного бюро Червоного Хреста про організацію сільських осередків. 

Опис 2 
Справ: 37; 1944, 1946-1956 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян (1944).  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-177 Виконавчий комітет Проценківської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 22; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1919-1923 рр. 

Секретаріат 
Накази, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, листування з 

Музиківським волвиконкомом про розподілення товарів серед населення, складання списків сімей 
червоноармійців, боротьбу з чумою серед худоби. 

Посвідчення на отримання солдатських пайків. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 
Адміністративно-господарська секція 

Накази, циркуляри Миколаївського губкомісаріату по продовольству, Херсонського повітвиконкому, 
Херсонського окружного, Посадо-Покровського районного продкомів, листування з ними про 
виконання продрозкладки, заборону вивозу продовольства з губернії, реєстрацію іноземних підданих, 
гужового транспорту, допомогу демобілізованим. 

Земельна секція 
Накази, постанови РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому, губернського земвідділу, листування з 

ними про землевпорядкування, збирання та реалізацію врожаю. 
Військовий стіл 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, листування з ним про облік командного 
складу, боротьбу з дезертирством. 

Фінансово-податкова секція 
Накази, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів 

про стягнення податків, листування з Музиківським волвиконкомом про організацію податкової комісії. 
Списки житлових приміщень с. Проценкове. 
Культурно-просвітня секція 

Витяг з протоколу волосного з’їзду рад про стан народної освіти. 
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Ф.Р-178 Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка 
Херсонського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Список громадян, що виконали трудгужповинність. 

Ф.Р-179 Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка 
Дніпровського району м. Херсон Херсонської області 
Справ: 185; 1918, 1923-1929, 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1923-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, протоколи засідань президій Херсонського 
окружного, районного виконкомів, листування з ним про стягнення сільгоспподатку, організацію КВД.  

Протоколи засідань окружної комісії з реєстрації колгоспів, районної комісії по передачі плавнів у 
семирічне користування населенню, окружної і сільської виборчих комісій, сільського посівкомітету, 
сходів громадян с. Садове. 

Протоколи засідань сільради, її секцій, плани, звіти про роботу. 
Списки платників сільгоспподатку, отримувачів посівматеріалу, допризовників. Заяви громадян про 

скасування сільгоспподатку. 

Опис 2 
Справ: 2; 1918 р. 

Списки господарств, що потребують насіння. 

Опис 3 
Справ: 161; 1944-1965 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому про об'єднання сіл Киндійка і Антонівка (1963). 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 

фонду. Акти обстеження житлово-комунальних умов радгоспу «Винрозсадник». 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-180 Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих, с. Киселівка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 371; 1920-1934, 1946-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 134; 1920-1934 рр. 

Секретаріат 
Постанови, циркуляри, протоколи засідань президій Херсонського окружного, Снігурівського 

районного виконкомів, листування з ними про хід хлібозаготівлі, реалізацію державних позик, роботу 
підприємств зв’язку. 

Протоколи засідань пленумів, сільради та її секцій (у т. ч. польською мовою), районного, сільського 
відділень профспілок робітників землі й лісу, сходів громадян, членів сільгоспартілей. Плани роботи 
сільради. 

Списки громадян на отримання посівматеріалу. 
Адміністративно-господарська секція 

Постанови, вказівки, інструкції, протоколи засідань Херсонського повітового посівного комітету, 
окружного, Снігурівського районного виконкомів, листування з ними про стягнення податків, боротьбу 
зі злочинністю, облік релігійних громад. 

Протоколи загальних зборів колгоспників, засідань секції, робітничо-селянської контрольної комісії. 
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Земельна секція 
Постанови, вказівки, інструкції Херсонського окружного, Снігурівського районного виконкомів, 

листування з ними про проведення суцільної колективізації, посівних кампаній. 
Протоколи засідань секції, сільського посівкомітету. Плани проведення збиральних кампаній, 

вирощування молодняка. 
Списки громадян сільради. 
Військовий стіл 

Накази, вказівки, протоколи засідань Херсонського окружного військкомату, Снігурівського 
райвиконкому, районної комісії з покращення побуту демобілізованих про формування військових 
частин, військову підготовку допризовників. 

Фінансово-податкова секція 
Накази, постанови, протоколи засідань Миколаївського губернського, Херсонського окружного, 

Снігурівського районного виконкомів, районної податкової комісії, листування з ними про стягнення 
податків та недоїмок. 

Списки громадян с. Киселівка. 
Культурно-просвітня секція 

Протоколи районної конференції осередків товариства «Лікнеп», засідань секції, сільського осередку 
товариства «Друзі дітей». 

Санітарна секція 
Протоколи ІІІ окружного з’їзду осередків товариства Червоного Хреста, сільської комісії з 

харчування дітей. Акти обстеження Киселівського осередку Червоного Хреста. 

Опис 2 
Справ: 16, 1922-1926, 1929-1931, 1933-1934 рр. 

Постанови, протоколи засідань Снігурівського райвиконкому, сільради. Протокол засідання 
земельної комісії. Листування з райадмінвідділом, народним судом, прокуратурою про боротьбу зі 
злочинністю.  

Списки громадян на отримання насіннєвої позики, платників податків, призовників, позбавлених 
виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 221; 1946-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 
фонду.  

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-181 Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту спеціалізованих 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Радземля Білозерського району Херсонської області 
Справ: 614; 1925-1929, 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1929 рр. 

Циркуляри Наркомату земельних справ УСРР, листування з ним та Укррадгоспоб’єднанням про 
прирізку землі з державного фонду, підготовку до посівної кампанії, укладання договору на продаж 
зерна, наявність житлових приміщень. 

Опис 2 
Справ: 478; 1944-1970 рр. 

Накази по радгоспу, протоколи виробничих нарад. Аналізи, інформації, довідки про економічний 
стан радгоспу. 

Плани водовикористання на зрошуваних землях, довідки про їх використання, структури зрошуваних 
полів.  

Програми, плани, звіти, довідки, показники, статистичні звіти з агротехніки й тваринництва, зведені 
бонітувальні відомості, технологічні карти вирощування сільгоспкультур, хлібофуражні баланси зерна, 
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сортонасіннєві книги. Інформації, звіти, відомості про влаштування переселенців, плани будівництва 
житла. Посвідчення на племінних коней, гібридне насіння. 

Паспорт, описи будівель і майна радгоспу на час визволення від нацистських окупантів (1944). Акти 
передачі колгоспів ім. Калініна (1956) та ім. XVII партз’їзду (1957) радгоспу «Радземля». 

Листування з Херсонським трестом радгоспів про розвиток тваринництва, проведення посівних і 
збиральних кампаній, лісонасадження, норми виробітку, підготовку кадрів, працевлаштування інвалідів 

Штатні розписи, кошториси видатків, виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську 
діяльність, баланси, норми й розцінки на роботи. 

Опис 3 
Справ: 134; 1953-1970 рр. 

Протоколи загальних зборів, звітно-виборчих конференцій, засідань профкому та його місцевих 
відділень, рахункової комісії. Колективні договори, соцзобов’язання. Плани, звіти про роботу профкому. 
Статистичні звіти про роботу закладів культури.  

Виробничі характеристики працівників.  
Кошториси прибутків і видатків профкому, фінансові звіти. 

Ф.Р-182 Радянське господарство (радгосп) ім. Куйбишева Українського тресту консервної 
промисловості, смт Комишани Херсонського району Херсонської області 
Справ: 32; 1930-1933, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1930-1933 рр. 

Накази, постанови Наркоматів землеробства, праці УСРР, Українського городнього тресту, 
Херсонського райвійськкомату, листування з ними про проведення посівної кампанії і городньо-
парникових робіт, надання соціальної допомоги, облік військовозобов’язаних. 

Списки, облікові картки працівників. 

Опис 2 
Справ: 29; 1944-1954 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Ліквідаційні баланси, інвентаризаційні описи, акти приймання-передавання радгоспу Херсонському 

елітному господарству (1954). 
Штатні розписи, кошториси видатків, виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську 

діяльність, баланси, норми й розцінки на роботи. 

Ф.Р-185 Каховська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду (волнаслідгол), с. Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 15; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1922-1923 рр. 

Постанови, розпорядження, інструкції, протоколи засідань Миколаївського губернського, Дніпровського 
повітового комітетів, Каховської волосної й міської комісій по боротьбі з наслідками голоду, листування з 
ними та сільськими наслідголами про організацію допомоги населенню, розподілення пайків АРА, видачу 
продовольчої й насіннєвої позик. Протоколи сходів громадян сіл Мала Каховка і Маячка по боротьбі з 
наслідками голоду. 

Протоколи, акти обстеження побутових умов дітей-сиріт, сімейного й майнового стану громадян, що 
отримують допомогу. 

Акти ревізії діяльності комісії. 

Ф.Р-186 Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих, с. Рибальче 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 165; 1922-1925, 1946-1959, 1961-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1922-1925 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Херсонського окружного, Голопристанського 
районного виконкомів, військкоматів, районних культурного й земельного відділів, КНС, КВД, 
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листування з ними про стягнення податків, використання земельних наділів, надання продовольчих та 
насіннєвих позик, оплату борошномельних робіт, культурно-просвітню роботу, 

Протоколи засідань, плани, доповіді про роботу сільради та її секцій. Протоколи з’їзду земельних 
товариств, загальних зборів членів земельних товариств, КНС, кредит спілки. 

Списки, довідки, посвідчення громадян, членів КНС, платників податків. 

Опис 2 
Справ: 63; 1946-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Договори про 
соцзмагання. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 56; 1961-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-187 Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих, с. Гладківка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 198; 1945-1968 рр. 

Опис 1 
Справ:49; 1945-1955 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Договори 
про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. Список репатріантів (1946). 
Акти перевірки побутового влаштування переселенців (1953). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 149; 1956-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 

Ф.Р-188 Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 61; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-189 Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське (до 
1964 р. Прогнойське) Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 177; 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1943-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Протокол загальних зборів колгоспників 
про організацію рибколгоспу (1948). Договори про соцзмагання. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 90; 1961-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-190 Виконавчий комітет Новозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Збур'ївка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 190; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1944-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Договір про соцзмагання. 
Акти збитків, заподіяних нацистськими окупантами (1944). 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 171; 1951-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-191 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка 
Херсонського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 

Листування з Кам'янським волвиконкомом про мобілізацію до Червоної Армії, боротьбу з 
бандитизмом і контрреволюцією, організацію КНС. 

Ф.Р-192 Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих, с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 316; 1921-1928, 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 70; 1921-1928 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, Дніпровського повітового, Голопристанського районного, Бехтерського 
волосного виконкомів, військкоматів, листування з ними про землевпорядкування, хлібозаготівлю, 
розподілення насіннєвої позики, стягнення податків, допомогу постраждалим від голоду та інтервенції, 
облік населення, посівів і худоби, проведення культурно-масової роботи 

Протоколи засідань, плани роботи районної і сільської комісії допомоги школам, Чулаківського 
земельного товариства, сільського осередку товариства «Друзі дітей». 

Акти ревізії сільради. 
Опис майна Чулаківської сільської школи (1923). 
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Протоколи обстеження сімейного та майнового стану отримувачів продовольчої позики. Договори на 
оренду землі. Акти обстеження одноосібних господарств, особистих посівів. Заяви про розгляд 
земельних суперечок. Описи майна неплатників податків. 

Списки громадян, домовласників, голодуючих, військовозобов’язаних, платників податків, 
позбавлених виборчих прав. Описи майна, заяви сиріт про надання допомоги. 

Опис 2 
Справ: 16; 1944-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань, плани роботи постійних комісій, виконкому. Бюджети. 

Опис 3 
Справ: 230; 1951-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-193 Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Малі Копані 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 71; 1923, 1943-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Книга записів актів про смерть громадян с. Малі Копані. 

Опис 2 
Справ: 1943-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Договори про 
соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-194 Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих, с. Долматівка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 236; 1945-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1945-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Договори про соцзмагання. 

Списки переселенців по колгоспу ім. Молотова (1952). 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 

Опис 2  
Справ; 1961-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 
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Ф.Р-195 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 132; 1922-1930, 1955-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, Дніпровського повітового, Голопристанського районного, Бехтерського 
волосного виконкомів, військкоматів, листування з ними та сільрадами про землевпорядкування, 
розподілення насіннєвої позики, стягнення податків, державне страхування посівів, організацію 
кредитної кооперації, боротьбу з дитячою безпритульністю, проведення культурно-масової роботи, 
допомогу школам. 

Протоколи засідань президії, секцій та комісій, звіти, доповіді, довідки про роботу, акти ревізії 
сільради.  

Роздільні акти приватних господарств (1929-1930). 
Списки громадян, дітей, відповідальних працівників, орендарів землі, отримувачів насіннєвої позики, 

неплатників податків, власників коней. Заяви про зменшення податків. 
Протоколи засідань Голопристанської районної, Новофедорівської сільської виборчих комісій. 

Опис 2 
Справ: 76; 1955-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-196 Виконавчий комітет Старозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 72; 1919, 1923-1925, 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1919, 1923-1925 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Дніпровського повітового ревкому, Херсонського окружного, 
Голопристанського районного виконкомів, листування з ними про стягнення податків, проведення 
посівних кампаній та тижнів допомоги, державне страхування посівів і худоби, боротьбу з 
неписьменністю, створення сільського осередку товариства «Друзі дітей», збір коштів на організацію 
бібліотеки. 

Протоколи засідань податкової й санітарної комісій, доповідь про роботу сільради. 
Описи майна сільради, трудових шкіл № 1, 4.  
Акти вилучення, описи церковного майна. 
Списки громадян, призовників. Підписні листи добровільних пожертвувань. 

Опис 2 
Справ: 19; 1945-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу, соцзобов’язання. 
Договір про соцзмагання. 

Список переселенців з Болгарії (1947). 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 31; 1950-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до сільради. 
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Ф.Р-198 Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 915; 1925, 1944-1962, 1965-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 272; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, нарад районного активу, розпорядження 
голови. Плани, звіти, довідки про роботу. Доповіді, довідки, відомості, листування з облвиконкомом, 
обкомом Компартії України, сільрадами про землеустрій і землекористування, розвиток промисловості, 
сільського господарства, торгівлі, хід сільського й колгоспного будівництва, стан доріг, участь колгоспів 
у Всесоюзних сільгоспвиставках, підсумки виконання соцзобов’язань по району, роботу райвідділу 
ЗАГС, фінансово-господарську діяльність колгоспів. 

Звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 
Протоколи засідань виконкомів сільрад. Історико-економічні довідки про села Каїри, Князе-

Григорівка (1950), довідки про кількість хуторів (1953), листування з облвиконкомом про економічний 
стан сіл. Списки колгоспів. 

Реєстри, акти обліку збитків, заподіяних нацистськими окупантами. Списки громадян, примусово 
вигнаних до Німеччини та репатрійованих (1944-1946). 

Протоколи, акти, списки громадян, нагороджених урядовими нагородами. 
Списки депутатів, членів релігійних громад. 
Документи виборчої комісії по виборах народних суддів. 

Опис 2 
Справ: 602; 1965-1991 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, розпорядження голови. Плани, довідки про 
роботу виконкому, селищної та сільських рад, судів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед 
виборцями. Договори про соцзмагання. 

Довідки про будівництво житла для переселенців. Акти перевірки роботи підприємств торгівлі та 
громадського харчування. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Протоколи, акти, списки багатодітних матерів, нагороджених урядовими нагородами. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до Верховної, обласної, районної рад. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому (1986-1988). 

Опис 3 
Справ: 40; 1944-1962, 1965-1991 рр. 

Рішення звужених засідань. 

Опис 4 
Справ: 1; 1925 р. 

Циркуляри, листування з сільрадами про боротьбу з хворобами, покращення санітарного стану 
населених пунктів, заготівлю льоду. 

Ф.Р-199 Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 227; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 227; 1944-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-200 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолександрівка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 9: 1947-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1947-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-201 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 89; 1946-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1946-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-202 Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 45; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1946-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-203 Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заводівка 
Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 215; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 215; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Акти про збитки, заподіяні громадянам і господарствам сільради нацистськими окупантами, списки 
репатріантів з Німеччини. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. Списки депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-207 Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих, с. Маринське 
Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 2; 1926-1927, 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1926-1927 рр. 

Протоколи засідань Херсонського окркооперкому, Горностаївського машино-тракторного 
товариства. Статут товариства, листування з окружною спілкою сільськогосподарської кредитної 
кооперації. 

Опис 2 
Справ: 1; 1944-1945 рр. 

Листи, заяви громадян про розшук членів сім’ї, надання матеріальної допомоги. 
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Ф.Р-208 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ольгине Високопільського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1920-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1926 рр. 

Накази, циркуляри Високопільського волвиконкому, листування з ним, протоколи сходів громадян 
про проведення продрозкладки, облік коней, допомогу голодуючим. 

Ф.Р-210 Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Князе-
Григорівка Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 178; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 178; 1944-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.  

Документи про збитки, заподіяні громадянам і господарствам сільради нацистськими окупантами. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво. Списки депутатів. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-211 Виконавчий комітет Скадовської міської ради народних депутатів, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 360; 1919-1923, 1961-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1919-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, бюлетені ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губернського, 
Дніпровського повітового виконкомів, Скадовського райпродкому, листування з ними про розгортання 
продрозкладки, стягнення податків, проведення посівної кампанії, передачу церковних цінностей на 
користь голодуючих, ліквідацію неписьменності, опалення шкіл та заготівлю палива, боротьбу з 
холерою.  

Накази, протоколи засідань, доповіді, відомості про роботу виконкому та його відділів, проведення 
реєстрації громадян, відкриття Скадовського дитбудинку.  

Накази по гарнізону м. Скадовськ. 
Протоколи засідань членів профспілок, вчителів, лекторської колегії, батьківських зборів. 
Відозва Дніпровського повітового та Скадовського міського комітетів допомоги голодуючим. 
Листування з Дніпровським повітовим відділом наросвіти, Українським театральним гуртом, 

організаціями про надання підвід для перевезення червоноармійців, організацію вечорів, постановку 
п’єс. 

Штатні розписи волвиконкомів, сільрад. Кошториси видатків шкіл, театру, музичної та театральної 
секцій. 

Списки членів президії, працівників виконкому та його відділів, квартальних старост, вчителів, учнів, 
допризовників, безробітних, членів «Українського театрального гурту». Заяви, посвідчення громадян. 

Опис 2 
Справ: 315; 1961-1985 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, міського виконкомів. Протоколи сесій, засідань 
постійних комісій, виконкому, плани роботи. Звіти про роботу депутатів. Соцзобов’язання. 

Довідки про роботу громадських організацій, благоустрій міста, проведення свят. 
Статистичні звіти про склад депутатів, їх списки. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-212 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 
Справ: 141; 1943-1968 рр.  

Опис 1 
Справ: 141; 1943-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Документи про збитки, заподіяні громадянам і господарствам сільради нацистськими окупантами, 
списки розстріляних, вигнаних, зниклих без вісті, представлених до нагородження. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-214 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 136; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1944-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, переселенців. 
Листування зі Скадовським райвиконкомом про збір коштів на будівництво колони «Колгоспник 

Скадовщини», наявність техніки. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-215 Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. – Софіївської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Добропілля (до 1958 р. – Софіївка) Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 220; 1921-1929, 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1921-1929 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, вказівки, протоколи засідань пленумів, президій ВУЦВК, РНК УСРР, 
Центрвиборчкому, Всеукраїнської Центральної комісії з українізації, Миколаївського губернського, 
Херсонського окружного, Бехтерського волосного, Скадовського районного виконкомів про дотримання 
революційної законності, проведення землеустрою, стягнення сільськогосподарського податку, 
встановлення пільг, стан кооперативної торгівлі, надання соціальної допомоги непрацездатному 
населенню. боротьбу з дезертирством та бандитизмом, роботу кооперативних комітетів, КВД, розподіл 
посівматеріалу, розподіл житлової площі та палива, роботу з безпритульними. 

Постанови, накази, вказівки Херсонського окружного військкомату, Скадовського райвиконкому про 
призов на військову службу, списки військовозобов’язаних. 

Протоколи сходів громадян про державне страхування, проведення єдиного сільськогосподарського 
податку, будівництво школи. 

Листування з Херсонським окружним відділом соціального забезпечення про облік глухонімих та 
призначення їм пенсій. 

Посімейні, подвірні списки громадян, землекористувачів; списки переселенців. 

Опис 2 
Справ: 186; 1943-1968 рр. 

Рішення Скадовського райвиконкому. Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. 
Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про 
соцзмагання. 

Історико-економічні огляди сільради (1958, 1960-ті). Проект будівництва та благоустрою села (1949). 
Списки громадян, членів постійних комісій. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво. 
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Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-216 Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих, с. Приморське 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 194; 1920-1923, 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, вказівки, протоколи засідань пленумів, президій ВУЦВК, РНК УСРР, 
Миколаївського губернського, Дніпровського повітового, Краснянського волосного виконкомів, 
земуправлінь, продкомів, відділів праці, листування з ними про порядок розгляду земельних суперечок, 
стягнення продподатку, розподіл посівного матеріалу, діяльність податкових комісій, боротьбу зі 
стихійними лихами, надання матеріальної допомоги. 

Накази, циркуляри Миколаївського губернського, Дніпровського повітового, Краснянського 
волосного військкоматів, листування з ними про загальне військове навчання допризовників, 
проведення переобліку військовозобов’язаних, боротьбу з дезертирством. 

Акти обстеження господарств, платників продподатку. Заяви про звільнення від 
загальнообов’язкового податку. Списки домогосподарств. 

Списки громадян, сімей червоноармійців, інвалідів, спеціалістів, постраждалих від контрреволюції; 
виборців та осіб, позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 172; 1946-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Договори про соцзмагання. 

Довідки про економічний стан сільради (1954), роботу добровільної народної дружини (1967). 
Статистичні звіти, відомості про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-217 Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кларівка Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 6; 1921-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1931 рр. 

Накази, постанови Херсонського окрвідділу торгівлі, Дніпровського повітового військкомату, 
листування з ними про заготівлю, переробку та збут зерна, роботу з військовозобов’язаними. 

Протоколи засідань президії Скадовського райвиконкому, сільради, сходів громадян, бригадних 
зборів. 

Акти, списки про стягнення сільгоспподатку, хід розкуркулення. 

Ф.Р-218 Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 149; 1921-1931, 1945-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1921-1931 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губернського, 
Херсонського повітового, Архангельського волосного виконкомів, комітетів допомоги голодуючим, 
листування з ними про надання допомоги голодуючим, постачання палива, створення комісії по 
розгляду земельних суперечок, стягнення податків. 

Протоколи засідань президії сільради, виборчкому, загальних зборів комсомольської організації. 
Акти обстеження господарств, описи майна. 
Листування з Архангельським волосним виконкомом, військкоматом про допризовну підготовку, 

надання допомоги Червоній Армії. 
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Опис 2 
Справ: 129; 1945-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Накази виборців. Договори 
про соцзмагання. 

Статистичні звіти, відомості про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-219 Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області 
Справ: 121; 1920-1921, 1925-1927, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1921, 1925-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Одеського губернського посівного комітету, Дніпровського повітового, 
Бехтерського волосного земвідділів, листування з ними про чисельність населення, вибори до сільради, 
розвиток промислового городництва та садівництва. Протоколи сходів громадян. 

Протоколи загальних зборів, звіт, списки членів сільського КВД. 

Опис 2 
Справ: 117; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Звіти депутатів 
перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-220 Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів, м. Каховка Каховського 
району Херсонської області 
Справ: 739; 1918-1925, 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 130; 1918-1925 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань пленумів, президій ВЦВК, РНК УСРР, ВУЦВК, 

Миколаївського губернського, Дніпровського повітового ревкомів, виконкомів про проведення посівної 
кампанії, двомісячника допомоги Червоній Армії, роботу торговельних кооперативів, стягнення 
податків, відділення церкви від держави, реєстрацію спеціалістів. 

Постанови РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому, накази, циркуляри Дніпровського 
повітвиконкому, виписки з протоколів засідань президії райкому КП(б) України, зборів членів КНС, 
плани, звіти, листування про надання допомоги голодуючим, дітям-сиротам, боротьбу з інфекційними 
хворобами, постачання палива дитячим закладам. 

Накази, інформації, зведення про підготовку до посівної кампанії, святкування річниці Жовтневої 
революції, професійний склад населення, стан дитячих закладів; призначення, переміщення працівників. 
Доповідь про роботу (1921). 

Протоколи засідань президії райкому КП(б) України, міської комісії з самооподаткування, об’єднаної 
наради представників підприємств, міжвідомчої наради працівників зв’язку. 

Звіти, доповіді, акти ревізії діяльності та ліквідації міської комісії по боротьбі з наслідками голоду, 
міського КНС, житлово-комунального відділу. Звіти про роботу промислових артілей. 

Листування з міською міліцією про роботу міліції, боротьбу зі спекуляцією; з губернською конторою 
поштово-телеграфного зв’язку про покращення зв’язку, боротьбу з пошкодженням телеграфних ліній. 

Списки будівель, що підлягають націоналізації. 
Списки працівників міської міліції, транспортної та поштово-телеграфної контор, дезертирів. Заяви 

громадян про надання допомоги, повернення муніципалізованого майна. 
Протокол конференції міськради та профспілок, наради профкому заводу «Металіст» (колишній 

Гуревича), листування з райпрофбюро про задачі профспілок, мобілізацію робітників на відбудову 
держави, діяльність заводу «Металіст», організацію дитячих ясел. 

Відділ управління 
Накази Миколаївського губвиконкому, протоколи нарад, листування про підготовку до посівної 

кампанії, боротьбу зі спекуляцією, організацію постачання населенню товарів. 
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Накази відділу, листування з іншими відділами про заборону торгівлі сільгосппродукцією, 
призначення та переміщення працівників.  

Протоколи сходів громадян м. Каховка про направлення делегатів до Північної Америки для збору 
пожертв на користь голодуючих. 

Заяви, довідки бажаючих займатися приватною торгівлею. 
Циркуляри Дніпровського повітового профбюро, виписки з протоколів засідань правлінь повітових 

відділень профспілок «Будівельник», «Робос» про реорганізацію профспілок та покращення 
матеріального стану її членів. Списки жінок-членів Каховського відділення профспілки «Місцевтран». 

Підвідділ РАЦС 
Інструкція Дніпровського повітвідділу управління, акти, листування про вилучення церковних 

метричних книг усіх віросповідань та культів. 
Земельний відділ 

Постанови РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому, циркуляри райземвідділу, листування з ними 
про землевпорядкування, боротьбу зі шкідниками, підготовку до збиральної кампанії. Списки 
безземельних громадян. 

Військовий відділ 
Накази, циркуляри міськвиконкому, Каховського райвійськкомату, протоколи засідань ревтрибуналу, 

листування з ними, Каховським волвиконкомом про мобілізацію в трудармію, облік 
військовозобов’язаних, реєстрацію колишніх поміщиків.  

Списки допризовників. 
Протоколи, інструкції по виборах до місцевих рад, мандати депутатів. 
Відділ соціального забезпечення 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВЦВК, Дніпровського повітвиконкому, 
Каховського райвідділу соціального забезпечення, міськвиконкому про соціальне забезпечення 
громадян, діяльність столів опіки, надання допомоги сім’ям червоноармійців.  

Накази, розпорядження, протоколи засідань колегії, доповіді, звіти відділу, листування з міським 
комітетом допомоги голодуючим, відділом праці, Будинком старості, організаціями про роботу відділу, 
відрахування коштів до фонду соцстраху, боротьбу з голодом, направлення громадян до Будинку 
старості. 

Доповідь, листування про роботу Каховського райвідділу соціального забезпечення. 
Протоколи засідань Каховської районної лікарняної комісії про огляд інвалідів. Протоколи, листи 

обстеження сімейно-майнового стану, заяви, посвідчення громадян, червоноармійців про взяття їх на 
облік, надання матеріальної допомоги. Протоколи про призначення пенсій та допомоги внаслідок 
тимчасової втрати непрацездатності. Списки інвалідів, сімей червоноармійців. 

Накази начальника з особового складу, списки працівників. 
Підвідділ статистики 

Подвірний перепис населення м. Каховка (1922). 
Фінансовий відділ 

Постанови ВУЦВК, накази по гарнізону м. Каховка про відповідальність за дезорганізацію у справи 
надання допомоги голодуючим, звільнення приміщень радянських шкіл, зайнятих військами.  

Податковий підвідділ 
Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Дніпровського повітвиконкому, листування з 

ним та установами про запровадження та порядок розподілу громадянського та подвірно-грошового 
податків, організацію пунктів товарообміну. 

Відділ комунального господарства 
Зібрання узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду, декрети, накази, постанови, 

розпорядження, циркуляри, інструкції, РНК УСРР, Наркомату освіти УСРР, Головного управління 
комунгоспу УСРР, Миколаївського губернського, Дніпровського повітового, Каховського міського 
виконкомів, листування з ними про землевпорядкування, використання угідь, відкриття ринків, порядок 
конфіскації майна фізичних осіб та товариств, оплату комунальних послуг, охорону праці на 
підприємствах. 

Накази, доповіді, протоколи засідань колегії відділу, листування з Дніпровським повітвідділом 
комунгоспу, установами про діяльність відділу, націоналізацію приміщень, благоустрій міста, 
затвердження штатних розписів.  

Протоколи міжвідомчої наради, акти, листування з торговельними закладами про організацію 
товарообміну сільськогосподарської продукції на продукти виробництва, забезпечення населення 
хлібом.  
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Протоколи сходів громадян м. Каховка, засідань комісії з оцінки квартир, листування з 
міськвиконкомом, заяви мешканців про обрання та утримання квартальних комітетів; списки голів 
комітетів. 

Акти ревізій, описи справ про передачу у ведення відділу ринків, підприємств. Акти обстеження 
конфіскованих, націоналізованих, муніципальних підприємств. Умови оренди адміністративних та 
складських приміщень. 

Договори, акти, відомості, листування про роботу Каховської електростанції, механічного млина, 
радянської перукарні, пожежної дружини. 

Списки, посвідчення, довідки про майновий стан працівників. 
Відділ народної освіти 

Циркуляри, інструкції Дніпровського повітвідділу наросвіти, політпросвіти, листування з ними та 
установами про реорганізацію повітових відділів політпросвіти і підвідділів позашкільної освіти, 
організацію шкільних театральних колективів, матеріальне забезпечення шкіл та клубів. 

Циркуляри, протоколи засідань президії Каховського міськвиконкому, райпродкомісії, об’єднаної 
наради з представниками кооперативних організацій, шкільних рад, листування з ними про матеріальне 
забезпечення та ремонт шкіл. 

Місячні звітні відомості про роботу.  
Заяви громадян про влаштування голодуючих дітей до дитбудинку.  

Опис 2 
Справ: 43; 1920-1923 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, відозви ВЦВК, РНК РРФСР, Каховського міськревкому, начальника гарнізону 

м. Каховка про мобілізацію сил на допомогу Червоній Армії, боротьбу з бандитизмом, трудовим 
дезертирством. 

Листування з волосними партійними та комсомольськими організаціями, про охорону праці підлітків, 
формування комісій з реєстрації безробітних. Листування з правліннями церков про скликання засідань 
релігійних громад. 

Акти, рапорти про конфіскацію продовольства у спекулянтів, стан млинів, кількість продукції 
шкіряного заводу. 

Списки, мандати працівників міськревкому, його відділів.  
Заяви громадян про зменшення оподаткування на користь голодуючих.  
Заяви працівників про переміщення по службі. 
Відділ управління 

Накази, постанови, вироки військового трибуналу 6-ї Армії, Каховського райполітбюро, коменданта 
м. Каховка, міської міліції, листування з ними про боротьбу зі спекуляцією, проведення арештів, 
заборону торгівлі спиртними напоями. Списки працівників міліції. 

Наказ по арміях Південного фронту, акти, листування з Каховським продовольчим відділом про 
вилучення у громадян надлишків хліба. 

Постанова Миколаївського губернського комітету допомоги хворим та пораненим червоноармійцям, 
листування з Дніпровським повітревкомом про створення аналогічного повітового комітету та місцевих 
осередків, облік медичних працівників. 

Кошторис видатків Каховського волосного ревкому, листування з ним та сільревкомами про обрання 
делегатів на безпартійну конференцію, організацію народних судів. 

Відомості на видачу зарплати працівникам. 
Відділ праці 

Циркуляри Дніпровського повітвідділу праці, листування з ним про облік населення, виконання 
гужового податку. 

Доповіді про роботу відділу. Листування з народним судом, міською лікарнею, сільрадами про 
видачу громадянам довідок про реєстрацію актів громадянського стану. 

Списки працівників. 
Відділ соціального забезпечення 

Листування з Каховським райпродкомом, відділами комунгоспу і праці, Будинком старості про 
надання допомоги найбіднішому населенню, постачання продуктів та матеріалів Будинку старості, 
розподіл дієтичних продуктів, огляд хворих. Заяви громадян про надання матеріальної допомоги. 

Списки працівників відділу. 
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Податковий відділ 
Список платників податків. 
Відділ комунального господарства 

Накази, протоколи засідань, доповіді про роботу відділу. 
Заяви громадян про відведення земельних ділянок, видачу ордерів на квартири. 
Листування з Каховським ревкомом, установами про розподіл земельних ділянок, санітарний стан 

міста, ремонт комунальних та приватних споруд, надання квартир громадянам. Протоколи огляду 
будівель. 

Відділ народної освіти 
Накази, протоколи засідань відділу, листування з народними судами про загальну освіту та виховання 

дітей, відкриття безкоштовної юридичної консультації, вибори народних засідателів. 
Культурно-просвітній відділ 

Звіт, зведення про роботу клубу, кінотеатру, міської бібліотеки. 

Опис 3 
Справ: 13; 1975-1988 рр. 

Рішення, протоколи звужених засідань виконкому, надзвичайної протиепідемічної комісії.  

Опис 5 
Справ: 553; 1944-1980 рр. 

Рішення, розпорядження, постанови, вказівки Ради Міністрів УРСР, Херсонського обласного, 
Каховського районного виконкомів. 

Рішення, протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, розпорядження голови. Плани, 
довідки, звіти про роботу міськради та підвідомчих установ. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. Соцзобов’язання, довідки, інформації про їх виконання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення.  
Техніко-економічна характеристика міста (1966). Зобов’язання з охорони історичного пам’ятника 

(1951). Проект, акт приймання виконаних робіт з укріплення берегів р. Дніпро (1955-1956). Листування з 
установами про складання проекту генерального плану, благоустрій міста. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Особові справи депутатів. 

Ф.Р-221 Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 1868; 1923-1943, 1943-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 353; 1923-1929 рр. 

Секретаріат 
Декрети, накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР та УСРР, Одеського 

губернського, Дніпровського повітового, Херсонського окружного і районного виконкомів, листування з 
ними про стягнення податків, розподіл позик, проведення посівної кампанії, надання матеріальної 
допомоги частинам Червоної Армії, участь інтелігенції в суспільному житті села, продаж сільгоспмашин 
селянам, роботу КНС, заборону вивозу хліба за межі губернії.  

Постанова Української економічної ради про звільнення державного заповідника «Асканія-Нова» від 
податків. 

Накази, циркуляри, інструкції, доповіді, протоколи засідань пленумів, президій райвиконкому, 
земуправління, планової, ревізійної, ліквідаційної комісій, листування з відділами, сільрадами, 
партійними організаціями про ліквідацію Каховського волвиконкому, зміну адміністративно-
територіального поділу, роботу сільрад, землевпорядкування, встановлення цін на хліб, відкриття 
ринків, роботу комунальних підприємств і товариств споживчої кооперації, облік збитків від інтервенції, 
стягнення податків і штрафів, участь комсомольців у суспільному житті. 

Звіти, акти ревізій діяльності виконкому, його відділів, сільрад. 
Протоколи сходів громадян. 
Протоколи засідань Каховської поштово-телеграфної контори про відкриття поштових відділень, 

встановлення телеграфно-телефонного зв’язку. 
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Акти приймання-передавання, описи майна сільрад при зміні адміністративно-територіального поділу 
(1923). 

Листування з районною міліцією про розшук злочинців. 
Листування з торговельними закладами про дозвіл на продаж спиртних напоїв. 
Списки, заяви, довідки громадян. 
Адміністративний відділ 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Херсонського окружного, районного виконкомів, виписки з 
протоколів засідань бюро Каховського райкому КП(б) України, листування з ними та сільрадами про накла-
дення адміністративних стягнень, використання найманої праці, роботу сільрад та поштово-телеграфних 
контор, політико-виховну роботу, реєстрацію іноземців, перереєстрацію релігійних громад, зброї, печаток. 

Тимчасові свідоцтва громадян на право проживання.  
Земельне управління 

Постанови, циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань РНК СРСР та УСРР, Наркомату 
землеробства УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів та земуправлінь, 
протоколи засідань окружної судово-земельної комісії, листування з сільрадами про проведення 
землевпорядкування, вирішення земельних спорів, організацію сільгоспартілей, кредитування земельних 
товариств, надання податкових пільг, обстеження індивідуальних господарств, освоєння пісків під 
виноградники та сади, стягнення та повернення насіннєвих та інших позик, проведення меліоративних 
робіт, розвиток виноградарства, боротьбу зі шкідниками, організацію злучних пунктів, проведення 
сільськогосподарських виставок. 

Протоколи сходів громадян, переселенців, членів сільгоспкомун про надання землі. Звіти про надані 
позики. Відомості, акти про кількість посівів по сільрадах району (1924). 

Циркуляри, протоколи нарад, доповіді, плани роботи управління, листування з сільрадами про хід 
посівної кампанії, збільшення норм наділів землі, облік будівель та промислових підприємств, боротьбу 
із посухою. 

Протоколи, акти, листування про переселення громадян та виділення їм землі.  
Списки переселенців, членів сільгоспартілей, землекористувачів, орендарів землі. 
Анкети, автобіографії, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Військовий стіл/відділ 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань РНК СРСР, 
Реввійськради Республіки, Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів, 
військкоматів, листування з ними та сільрадами про облік військовозобов’язаних та обмундирування, 
хід допризовної підготовку, ліквідацію неписьменності, надання пільг допризовникам, боротьбу з 
бандитизмом та дезертирством, звільнення від військової служби, огляд стану здоров’я червоноармійців, 
створення комісії розвитку фізичної культури.  

Наказ по гарнізону м. Каховка, протокол загальних зборів червоноармійців, листування з підшефним 
батальйоном про зміцнення зв’язків між бійцями Червоної Армії та трудящими. 

Протоколи допитів, акти, листування з міліцією про розшук дезертирів. 
Списки, посвідчення, довідки допризовників, їх сімейний стан. 
Відділ статистики 

Відомості про національний склад працівників виконкому.  
Листування з Херсонським окрвиконкомом та сільрадами про чисельність представників нацменшин. 
Фінансова частина 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань, нарад, доповіді Наркомату 
фінансів УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, 
фінвідділів, листування з ними та сільрадами про складання й виконання місцевого бюджету, реалізацію 
селянської позики, проведення державного страхування, своєчасний збір страхових внесків, діяльність 
місцевої бюджетної комісії, збільшення товарообігу. Телеграми губвиконкому про зміну курсу 
червонця.  

Циркуляри Наркомату праці УСРР, листування з Каховським товариством взаємного кредиту про 
звільнення членів товариства від соціального страхування, реєстрацію торговельних приміщень. 

Податковий стіл/відділ 
Постанови, циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, 

Наркомату фінансів УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів, окружних 
фінвідділу, податкової комісії, продкому, районної податкової трійки, листування з ними та сільрадами 
про стягнення податків, надання пільг платникам податків, облік об’єктів оподаткування, ліквідацію 
недоїмок, боротьбу із самогоноварінням, встановлення нагляду за тютюновими плантаціями. 
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Постанови фінінспектора про описування майна неплатників податків. 
Акти, відомості, листування про виявлення об’єктів оподаткування. Акти обстежень, списки 

орендарів землі з державного фонду. Списки платників податків по сільрадах району, найбіднішого 
населення. Книги обліку недоїмників. 

Продовольчий стіл/відділ 
Циркуляри, інструкції, виписки з наказу Одеського губернського, Херсонського окружного 

продкомів, листування з ними та сільрадами про підготовку до проведення податкової кампанії, 
погашення податкових недоїмок, збір членами комітету допомоги голодуючим пшениці та жита.  

Списки орендарів, власників млинів та олійниць. Відомості про чисельність недоїмників, худоби.  
Відділ комунального господарства 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань, нарад, доповіді ВУЦВК, РНК 
УСРР, Головного управління комунального господарства УСРР, Одеського губернського, Херсонського 
окружного, Каховського районного виконкомів, відділів комунального господарства, листування з ними та 
установами, сільрадами про оренду, націоналізацію та денаціоналізацію будівель, відбудову комунальних 
підприємств, санітарний стан міста, роботу комунальних секцій сільрад, пільги безробітним, забезпечення 
населення житлом, стягнення орендної платні за будівлі та квартири, заходи із захисту територій від повеней.  

Звіти, акти обстеження роботи відділу. 
Протоколи, звіти, відомості, листування про роботу пожежної дружини та заходи з пожежної безпеки 

міста, проведення ярмарок. Списки членів вільної пожежної дружини. 
Листування з Українським трестом сільськогосподарського машинобудування про постачання 

машин, ліквідацію Каховської заготконтори. 
Тарифи на комунальні послуги.  
Списки будівель, що підлягають денаціоналізації. 
Списки, заяви працівників. 
Відділ культури 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань президій, нарад, доповіді 
ВЦВК, РНК УСРР, ВУЦВК, Наркомату освіти УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного 
виконкомів, інспектур та відділів наросвіти, листування з ними про організацію навчально-виховної 
роботи в школах, проведення українізації, відкриття нових шкіл, надання матеріальної допомоги 
безпритульним, боротьбу з безробіттям, розвиток фізичної культури, святкування 6-ї річниці Жовтневої 
революції, проведення місячника ремонту Червоних казарм та двотижневика допомоги пролетарському 
студентству. 

Протоколи засідань, плани роботи Всеукраїнської, Херсонської окружної комісій по святкуванню 20-
річчя революції 1905 року (1925). 

Положення про столи просвіти в райвиконкомах. 
Плани роботи, звіт про роботу відділу, списки вчителів та учнів. Звіти про роботу трудшкіл та 

дитячих будинків (1924-1925). 
Протоколи сходів громадян сіл, засідань районної комісії лікнепу та осередку товариства «Друзі лікнепу», 

сільських комітетів та комісій з патронування безпритульних дітей, шкільних нарад, батьківських зборів. 
Договір про здачу в оренду молитовного будинку, акти перевірки, фінансові звіти Наталівської 

церкви (1925-1929). 
Акти обстеження, листування з окрвідділом, інспектурою наросвіти, сільрадами про хід українізації 

на селі, кількість неписьменних членів профспілок, роботу шкіл та збільшення їх кількості. 
Списки учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл лікнепу, неписьменних. Заяви, довідки, посвідчення 

громадян, направлених на навчання у вищі навчальні заклади. 
Відділ охорони здоров’я  

Наказ Херсонського окрвиконкому, протоколи засідань районної санітарної комісії, листування з 
ними про проведення тижня чистоти, днів боротьби з туберкульозом. 

Виборча комісія 
Відомості, листування про вибори до місцевих рад, списки обраних. 

Опис 2 
Справ: 97; 1923-1926, 1938-1940 рр. 

Секретаріат 
Постанови, протоколи засідань РНК УСРР, КП(б) України, оргкомітету Президії Верховної Ради 

УРСР по Миколаївській області, бюро Миколаївського обкому КП(б) України, облвиконкому про 
затвердження плану капітальних вкладень, державного плану хлібозаготівлі, розподіл насіннєвої позики, 
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будівництво прядильно-ткацької фабрики у м. Каховка (1939-1940), охорону зелених насаджень, участь 
у соцзмаганнях. 

Постанови, протоколи засідань пленумів, президії виконкому про хід підготовки до посівної кампанії, 
до нового навчального року, занесення передовиків виробництва на Дошку пошани, роботу бавовняного 
заводу. 

Земельний відділ 
Циркуляри відділу, листування з Херсонським райземвідділом, сільрадами про землевпорядкування, 

використання орендованих земель держфонду, наділення землею безземельних, хід посівної кампанії, 
боротьбу зі шкідниками. 

Протоколи засідань земельної наради Херсонського окружного земуправління, районних технічних 
нарад, загальних зборів членів земельних товариств. 

Відомості про економічний стан сільрад, про кількість посівів, загиблих від посухи. Списки 
господарств, громадян-орендарів землі. 

Військовий стіл/відділ 
Листування з Херсонським окружним військовим відділом, військкоматом, Каховською районною 

міліцією, сільрадами про боротьбу з дезертирством, проведення допризовної підготовки, облік 
військовозобов’язаних. 

Відомості, списки, листування про зняття громадян з військового обліку, ліквідацію неписьменності 
серед допризовників, облік коней, упряжі.  

Заяви громадян про видачу документів замість загублених. 
Фінансовий відділ 

Плани роботи кошторисно-фінансового осередку. Листування з Каховським районним КНС, КВД про 
їх роботу. 

Заяви громадян про надання пільг по єдиному сільгоспподатку. 
Штатні розписи, фінансові звіти, відомості обліку майна сільрад.  
Податковий відділ 

Постанови, циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань ВУЦВК, Наркомату продовольства 
УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного фінвідділів, листування з ними, установами та 
сільрадами про проведення податкової кампанії, мобілізацію коштів та розподіл асигнувань, ліквідацію 
заборгованості, стягнення сільгоспподатку та недоїмок, надання пільг платникам. 

Акти обстеження, листування з уповноваженим, списки господарств, постраждалих від граду. 
Протоколи, акти про надання пільг платникам податків. Списки платників податків, орендарів, 

недоїмників. Заяви громадян про видачу довідок про відсутність недоїмок.  
Продовольчий стіл 

Інструкція Наркомату продовольства УСРР, листування з Херсонським окрпродкомом про порядок 
стягнення недоїмок. 

Листування з сільрадами про стягнення, зменшення сільськогосподарського та продовольчого 
податків, збір зерна для голодуючих. Списки платників податків. 

Культурно-просвітній відділ 
Акти, відомості, списки, листування про ліквідацію неписьменності серед допризовників. Описи 

майна трудшкіл району.  
Списки, анкети працівників установ району. 
Картки обліку безпритульних дітей. 
Відділ комунального господарства 

Акти обстеження, відомості, листування з нотаріальною конторою, сільрадами про стан 
комунального господарства, ремонт доріг та житлових будівель, відновлення телеграфу, укладання 
договорів з релігійними громадами про оренду приміщень, реєстрацію актів відчуження 
домогосподарств.  

Опис 4 
Справ: 3; 1924-1926 рр. 

Протоколи засідань виборчої комісії, списки обраних. 

Опис 8 
Справ: 1084; 1943-1979 рр. 

Постанови Миколаївського облвиконкому (1943), райвиконкому, бюро райкому КП(б) України. Рішення, 
протоколи сесій, засідань постійних комісій, райвиконкому, розпорядження голови. Переліки рішень, 
розпоряджень. Протоколи сесій, засідань виконкомів сільрад, сходів громадян, профкому. Плани, звіти про 
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роботу райвиконкому, сільрад. Довідки, інформації про роботу депутатських комісій, виконкому, комісії у 
справах неповнолітніх. Накази виборців, звіти депутатів. Соцзобов’язання, довідки, інформації про їх 
виконання. 

Статистичні звіти, інформації, відомості про чисельність і склад депутатів, постійних комісій, стан 
організаційно-масової роботи, розвиток тваринництва, кількість закладів культури. Доповідні записки, 
зведення про наявність монументів В.І.Леніну та Й.В.Сталіну в районі (1949), врожайність зернових 
культур, благоустрій населених пунктів, роботу шкіл та закладів культури. Списки населених пунктів. 

Рішення, зведення, списки, листування про облаштування сімей переселенців з Польщі (1947, 1949), 
виселення за межі УРСР громадян, які ухиляються від трудової діяльності (1948), обговорення проектів 
Законів, нагородження багатодітних матерів, робітників та службовців. 

Листування з РНК УРСР, облвиконкомом про електрифікацію та радіофікацію колгоспів та 
радгоспів, підготовку шкіл до нового навчального року, здачу в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Списки депутатів, спеціалістів та керівників сільського господарства (1960), осіб, представлених до 

нагородження медалями, переселенців. Особові картки депутатів. 

Опис 9 
Справ: 54; 1943-1953, 1960-1988 рр. 

Постанови, вказівки Миколаївського облвиконкому, Військової ради 4-го Українського фронту, 
Уповноваженого ЦК КП(б) України по Миколаївській області, військового трибуналу військ НКВС 
Дніпропетровської області та військових частин, військового прокурора 347-ї Мелітопольської 
Стрілецької дивізії, районної надзвичайної протиепідемічної комісії про підготовку доріг, відведення 
землі. 

Рішення звужених засідань райвиконкому. 
Листування з Херсонським облвійськкоматом, відділом репатріації, хірургічним госпіталем про 

благоустрій пам’ятників загиблим воїнам, репатріацію громадян, влаштування поранених у будинках 
колгоспників. 

Економічна довідка про доцільність будівництва міста поблизу новозбудованої Каховської ГЕС 
(1952). 

Списки осіб, позбавлених виборчих прав, репатрійованих. 

Опис 10 
Справ: 277; 1980-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, розпорядження голови. Довідки, інформації 
про організаційно-масову роботу, роботу сільрад, комісії у справах неповнолітніх. Договори про 
соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, їх списки. 
Документи про нагородження медаллю «Ветеран праці». 
Довідки, інформації, листування з облвиконкомом, установами та організаціями про розвиток 

сільського господарства, культури, охорону здоров’я та соціальне забезпечення населення. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-223 Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Каховка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 320; 1920-1921, 1923-1925, 1944-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1920-1921, 1923-1925 рр. 

Постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркомату землеробства 
УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного, Каховського волосного та районного 
виконкомів про впровадження паспортної системи, стягнення податків, проведення обов’язкового 
державного страхування, надання позик голодуючим, розподіл земель, встановлення орендної платні, 
стан народної освіти, облік та ліквідацію неписьменності серед допризовників, роботу КВД. 
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Накази, вказівки Реввійськради Республіки, Каховського волвиконкому, Дніпровського повітового 
військкомату про облік військовозобов’язаних, надання їм пільг.  

Протоколи сходів громадян. Доповіді про діяльність виконкому. 

Опис 2 
Справ: 298; 1944-1974 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, нарад працівників сільради. Плани, довідки 
про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Нарис про історію с. Мала Каховка (1960). 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-224 Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталівка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 101; 1922-1925, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1922-1925 рр. 

Постанови, вказівки, інструкції, протоколи засідань ВЦВК, ВУЦВК, РНК СРСР та УСРР, Одеського 
губернського, Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, листування з ними, 
комісією по боротьбі з голодом та дезертирством про стягнення податків та страхових платежів, 
розподіл насіннєвої позики, проведення колективізації на селі, результати обстеження сільрад, 
проведення адміністративно-територіальної реформи, боротьбу з голодом та дезертирством, відділення 
церкви від держави, роботу міліції, облік військовозобов’язаних, порядок складання статистичної 
звітності, ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань сільради та її секцій, сільських виконавців, сходів громадян.  
Доповіді, звіти, відомості, акти ревізії про діяльність сільради та кооперативних товариств, наявність 

сільгоспколективів, промислових підприємств, нацменшин, площу посівів, проведення перевиборів. 
Списки земельних товариств. 

Справа про встановлення опіки над сиротами та розділ майна померлих. 
Посімейні списки, списки позбавлених виборчих прав, платників податків, офіцерів, допризовників, 

віруючих, дітей. Заяви членів кооперативного товариства «Селянин». 

Опис 2 
Справ: 58; 1944-1954 рр. 

Постанови, рішення Ради Міністрів УРСР, Каховського райвиконкому. Протоколи сесій, засідань 
виконкому, плани роботи.  

Звіт про результати посівів (1947), хід житлового будівництва, благоустрій доріг. Списки комісій, 
господарств сільради. 

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-225 Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнянка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 200; 1922-1925, 1946-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1922-1925 рр. 

Накази, постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського та Миколаївського 
губернського, Херсонського окружного, Каховського волосного ревкому, райвиконкому, листування з 
ними та комітетами допомоги голодуючим, земвідділами про запровадження нової паспортної системи, 
стягнення податків, розподіл насіннєвої позики, впровадження НЕПу, розподіл земельних фондів та 
землеустрій, боротьбу з наслідками голоду, надання пільг сім’ям червоноармійців, облік 
військовозобов’язаних, стан політико-просвітницької роботи. 

Протоколи засідань сільради та її секцій, сходів громадян.  
Постанови, листування про проведення обов’язкового державного страхування, стягнення податків, 

ліквідацію неписьменності, облік допризовників, проведення перевиборів до сільради.  
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Списки працівників сільради, виборців та громадян, позбавлених виборчих прав. Описи майна 
громадян. 

Опис 2 
Справ: 154; 1946-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-226 Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Велика Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 32; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1922-1925 рр. 

Постанови, інструкції, вказівки, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР та УСРР, Одеського, 
Миколаївського губернських, Херсонського окружного, Каховського волосного, районного виконкомів, 
листування з ними, окрвідділом комунгоспу, районним податковим бюро про впровадження паспортної 
системи, стягнення податків, розподіл земель, надання допомоги голодуючим дітям, безпритульним та 
сім’ям червоноармійців, ліквідацію неписьменності, облік та надання пільг допризовникам, боротьбу зі 
шкідниками. 

Протоколи засідань сільради та її секцій, сходів громадян. Доповідь про діяльність сільради, 
відомості про наявність релігійних громад, кількість кооперативів, особовий склад працівників. 

Списки працівників сільради, неписьменних. 

Ф.Р-227 Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка 
Каховського району Херсонської області  
Справ: 330; 1920-1925, 1944-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1920-1925 рр. 

Накази, постанови, вказівки, протоколи засідань РНК УСРР, Одеського губернського, Дніпровського 
повітового, Каховського районного виконкомів, продкомів, комітетів боротьби з дезертирством, 
допомоги хворим червоноармійцям про відбудову народного господарства, стягнення податків, розподіл 
земель та вирішення земельних спорів, виконання планів постачання продовольства, надання допомоги 
голодуючим, призов на військову службу, боротьбу з дезертирством, реєстрацію військовозобов’язаних, 
іноземців, роботу шкіл та ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань секцій сільради, сходів громадян. 
Звіти, доповіді, акти ревізії сільради, список керівного складу. 
Списки громадян, бажаючих поселитися на колишніх землях графа Мордвинова; допризовників, 

неплатників податків. 

Опис 2 
Справ: 288; 1944-1974 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу про роботу 
виконкому, громадських організацій. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби.  
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
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Ф.Р-228 Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих, смт Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 344; 1922-1926, 1944-1952, 1954-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1922-1926 рр. 

Накази, постанови, відозви, вказівки, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР та УСРР, Одеського 
губернського, Херсонського окружного, Дніпровського повітового, Каховського районного виконкомів, 
продкомів, земуправлінь, листування з ними про стягнення податків, ліквідацію наслідків голоду, 
роботу сільських виконкомів та КВД, склад населення, складання політзведень, облік сільгоспкомун, 
надання відстрочок від військової служби. 

Протоколи засідань сільради, її секцій та комісій, сходів громадян. 
Постанови, листування про розподіл насіннєвої позики, землеустрій, стягнення податків, оренду 

землі, націоналізацію млинів. 
Акти ревізії сільради, список керівного складу, членів сільради. 

Опис 2 
Справ: 205; 1944-1952 рр. 

Постанови, рішення, вказівки Херсонського обласного, Каховського, Новомаячківського районних 
виконкомів, райкомів КП(б) України, листування з ними про здачу зерна, будівництво об’єктів, 
покращення масово-політичної роботи, ліквідацію недоїмок, розселення переселенців. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян.  
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, підсумки посівів, 

наявність худоби.  
Погосподарські книги. Акти купівлі-продажу будівель. 
Списки репатрійованих (1944, 1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Опис 3 
Справ: 115; 1954-1961 рр. 

Постанови, рішення, вказівки Херсонського обласного, Новомаячківського районного виконкомів.  
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Умови соцзмагань. 

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Погосподарські книги. Акти купівлі-продажу будівель. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. Відомості нарахування 

зарплати працівникам. 

Ф.Р-229 Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дмитрівка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 121; 1922-1926, 1943-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1922-1926 рр. 

Постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, листування з районним податковим бюро 
про стягнення податків, розподіл насіннєвої позики, розподіл земельних фондів, електрифікацію 
населених пунктів, проведення чистки радянського апарату, реалізацію селянської позики, надання 
допомоги безпритульним, налагодження поштово-телеграфного зв’язку, стан народної освіти та 
культурно-просвітницької роботи на селі. 

Протоколи засідань сільради, її секцій, сходів громадян. 
Рішення, доповіді, відомості, листування про роботу сільради, проведення обов’язкового державного 

страхування, стягнення податків, призов на військову службу та переоблік військовозобов’язаних, 
надання допомоги безпритульним, кількість нацменшин, установ та організацій.  

Договори про оренду церковних будівель. 
Списки працівників сільради, громадян, членів сільськогосподарського кредитно-кооперативного 

товариства, неписьменних. Описи майна громадян, сиріт. 
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Опис 2 
Справ: 71; 1943-1957 рр. 

Протоколи сесій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед 
виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби. 
Списки громадян (1943), особові картки депутатів (1957). 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-230 Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – Софіївської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Василівка (до 1957 р. – Софіївка) Каховського району Херсонської області  
Справ: 223; 1923-1925, 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1923-1925 рр. 

Постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР, 
Одеського губернського, Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, листування з 
ними про стягнення податків, надання та розподіл насіннєвої позики, будівництво гідротехнічних 
споруд, стан капітального будівництва, надання допомоги Червоній Армії, авіації, інвалідам, проведення 
обліку поселень, відділення церкви від держави, ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань сільради, адміністративно-господарської секції, комісії по благоустрою та 
санітарії. 

Постанови, вказівки, протоколи, звіт, листування про роботу сільради, стягнення податків, призов на 
військову службу, обстеження майнового стану громадян, облік особового складу. 

Списки неписьменних, голодуючих, ремісників, учнів. Описи майна громадян. 

Опис 2 
Справ: 204; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сільради, нарад активу та голів колгоспів 
(1945). Плани, звіти, довідки про роботу сільради, виконкому, клубів та бібліотек. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти, відомості про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби, 
площу громадських земель та присадибних ділянок. Списки членів постійних комісій. 

Списки, відомості про громадян, примусово вигнаних до Німеччини, репатрійованих (1945). Списки 
господарств, що підлягали переселенню у зв’язку з будівництвом Каховського водосховища (1952). 

Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-231 Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимо-
Павлівка Каховського району Херсонської області 
Справ: 177; 1921-1925, 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1921-1925 рр. 

Накази, постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, 
Одеського губернського, Херсонського окружного, Дніпровського повітового, Каховського районного 
виконкомів, листування з ними та Каховським волревкомом про стягнення податків, оренду землі, 
роботу сільських рад, надання та розподіл насіннєвої позики, ліквідацію неписьменності, призначення 
пенсій, надання допомоги матерям-пролетаркам та сиротам, ведення книг ЗАГС.  

Протоколи сходів громадян. 
Списки допризовників, платників податків, неписьменних, сиріт. Описи майна громадян. 

Опис 2 
Справ: 157; 1943-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу виконкому. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти, відомості про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Списки громадян, керівного складу сільради, примусово вигнаних до Німеччини (1944). 
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів.  

Ф.Р-232 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Федорівка Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1923-1929 рр. 

Постанови, вказівки, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату соціального забезпечення 
УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, 
відомості, листування з ними про боротьбу з куркульством, стягнення податків, проведення державного 
страхування, зміцнення радянського апарату, вилучення необроблюваних надлишків землі, проведення 
посівних кампаній, призов та переоблік військовозобов’язаних, збереження архівів, стан шкільного 
виховання, ліквідацію неписьменності. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільради, правління, комісії по покращенню побуту 
демобілізованих, сільськогосподарського товариства.  

Списки, описи майна громадян. Заяви про видачу довідок соціально-правового характеру. Документи 
про роботу сільської виборчої комісії. 

Ф.Р-233 Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 1946 р. – Британської сільської) ради 
депутатів трудящих, смт Дніпряни (до 1946 р. – с. Британи) Новокаховської міської ради 
Херсонської області 
Справ: 183; 1922-1925, 1940, 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1922-1925 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, НКВС УСРР, Одеського 
губернського, Херсонського окружного, Каховського районного виконкомів, листування з ними про 
стягнення податків, розподіл насіннєвої позики, боротьбу з наслідками голоду, бандитизмом та 
дезертирством, відділення церкви від держави, проведення державного страхування, допомогу пролет-
арському студентству, роботу шкіл та кооперативних товариств, реєстрацію актів громадянського стану.  

Протоколи опитування громадян, листування з народними судами 5-ї, 12-ї дільниць, Каховською 
районною міліцією про розгляд судових справ. Акти огляду молитовних будівель. Довідки про 
встановлення особистості, майнового стану громадян. 

Списки допризовників, сільських виконавців. 

Опис 2 
Справ: 166; 1940, 1944-1968 рр. 

Рішення, розпорядження Новомаячківського, Каховського районних, Новокаховського міського 
виконкомів. Листування з Новокаховським міськвиконкомом про перейменування хуторів, роботу 
громадських організацій (1965). 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Звіти, довідки по хід будівництва житла, господарських та культурно-побутових будівель. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, використання фондів 
зарплати.  

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-234 Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції (РСІ), м. Каховка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 13; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 13; 1921 р. 

Накази, постанови, вказівки РНК УСРР, Дніпровської повітової РСІ, Каховської міської ради, відділу 
комунального господарства, протокол І Дніпровського повітового з’їзду волосних інспекцій про права 
та обов’язки інспекцій, стягнення податків та зборів, організацію гуртків сприяння РСІ в установах та на 
підприємствах.  
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Протоколи об’єднаного засідання Дніпровського повітового та Каховського районного відділів 
народного господарства, Каховського міського КНС про мобілізацію громадян в міську міліцію, 
допомогу голодуючим, облік витрат матеріалів на підприємствах. 

Доповідь, листування з Дніпровською повітовою РСІ про роботу відділу. 
Акти обстеження діяльності інспекції, ревізій Каховської районної та міської продовольчо-податкової 

комісій, міського відділу комунального господарства. 

Ф.Р-235 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної 
ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 16; 1946-1952 р. 

Опис 1 
Справ: 16; 1946-1952 р. 

Рішення Верхньорогачицького райвиконкому. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-237 Каховське товариство взаємного кредиту, м. Каховка Каховського району Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 22; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1925-1928 рр. 

Постанови, циркуляри Наркомату фінансів СРСР, Херсонського окружного фінвідділу, Бюро 
товариств взаємного кредиту про мету та задачі товариств, відкриття Центрального банку, проведення 
товарно-комісійних операцій, умови кредитування, стягнення гербового збору. 

Протоколи засідань, загальних зборів, доповідь голови, звіт про діяльність товариства, перехід до 
нового статуту. Заяви бажаючих вступити в члени товариства, протоколи засідань приймального 
комітету. 

Листування з дільничними народними судами Херсонського округу, Херсонським відділенням 
Державного банку, торговельними фірмами, Московським, Одеським, Херсонським та іншими 
кредитними товариствами про здійснення товарно-позикових операцій, стягнення боргів з громадян, 
розширення сфери діяльності. 

Списки товариств, службовців. Заяви громадян про відкриття рахунків, оплату векселів, виключення 
з членів товариства. 

Ф.Р-238 Каховський волосний комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 8; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1922-1923 рр. 

Вказівки, звернення Миколаївського губернського, Дніпровського повітового комітетів допомоги 
голодуючим, протоколи засідань Каховського волосного, сільських ревкомів, комітетів допомоги 
голодуючим про надання допомоги, стягнення продподатку. 

Акти ревізій Британського, Новокатеринівського сільських комітетів допомоги голодуючим.  
Протоколи стягнення продподатку на користь голодуючих. Списки голодуючих, платників, 

неплатників податків на користь голодуючих. 

Ф.Р-239 Каховський міський комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 4; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922 р. 

Циркуляри Дніпровського повітового комітету допомоги голодуючим, протоколи, відомості, акти, 
листування з ним про надходження продуктів харчування на користь голодуючих, в тому числі від АРА. 

Списки працівників харчопункту. 
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Ф.Р-240 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Іванівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 89; 1921-1929 р. 

Опис 1 
Справ: 89; 1921-1929 р. 

Накази, постанови, інструкції, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Миколаївського губернського, Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, їх 
відділів, комісій, листування з ними та Херсонським окрвідділом торгівлі, агенцією Держстраху УСРР 
про землевпорядкування, проведення колективізації, хлібозаготівлі, посівних кампаній, розгляд 
земельних суперечок, самооподаткування населення, стягнення податків, заміну продрозкладки 
продподатком, боротьбу з наслідками голоду, проведення інвентаризації майна, врегулювання торгівлі 
та діяльність підприємств торгівлі, роботу шкіл, ліквідацію неписьменності, допомогу безпритульним, 
боротьбу зі шкідниками, налагодження поштового зв’язку, реєстрацію статутів релігійних громад.  

Протоколи засідань сільради, виробничих нарад, сходів громадян, засідань правлінь земельних 
товариств та ТСОЗів. Доповіді, плани, звіти, акти ревізії, відомості про діяльність сільради. 

Акти обстеження санітарного стану шкіл, ревізій товариств споживчої кооперації. Умови оренди 
землі.  

Списки платників та неплатників податків, безпритульних, членів єдиного споживчого товариства. 
Списки, заяви, розписки, описи майна громадян. 

Документи про перевибори складу сільради. 

Ф.Р-241 Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району УСРР 
Справ: 52; 1923-1931 р. 

Опис 1 
Справ: 52; 1923-1931 р. 

Постанови, циркуляри, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, 
Одеського губернського, Херсонського окружного, Качкарівського та Каховського районних 
виконкомів, земуправлінь, фінвідділів, відділів охорони здоров’я, листування з ними про стягнення 
податків, залучення громадян до будівництва радянської ладу, оренду земельних фондів та 
землекористування, обов’язкове державне страхування населення, розв’язання трудових конфліктів, 
надання допомоги переселенцям, ведення торгівлі, роботу сільських виконавців, ліквідацію 
неписьменності, облік закладів культури. 

Протоколи засідань президії сільради, сходів громадян. Постанови, циркуляри, інструкції, акти про 
виконання продрозкладки, проведення перепису населення 1926 року, призов та облік 
військовослужбовців, проходження ними медичного огляду. 

Статистичні звіти, акти обстеження роботи сільради. Відомості про надходження страхових внесків, 
кількість підприємств, площу посівів.  

Списки, описи майна громадян. 
Документи про перевибори складу сільради. 

Ф.Р-296 Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 266; 1923-1931, 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 129; 1923-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, директиви, протоколи засідань Президії ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, 
Херсонського окружного, Великоолександрівського районного виконкомів про зміни в системі 
стягнення податків, хід колективізації, проведення посівної кампанії, заготівлю хліба та м’яса, 
збереження архівних матеріалів. 

Протоколи засідань президії, комісій та секцій сільради, землевпорядкувальних, технічних нарад, 
сходів громадян, засідань правління сільського земельного товариства. Плани, звіти про роботу, акти 
ревізії діяльності сільради. 

Акти про передачу майна куркулів колгоспам. Справи за позовом селян про продаж, розділ майна, 
стягнення штрафів, коштів на утримання дитини. 
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Відомості про чисельність голодуючих в населених пунктах, кількість промислових підприємств. 
Листування з Херсонськими окружними військкоматом, Великоолександрівським райвиконкомом, 

окружними та районними інспектурами охорони здоров’я та соцзабезпечення, районними КНС про 
стягнення податків, розподіл позичок, врегулювання землевпорядкування на селі, участь КНС та КВД у 
проведенні посівної кампанії, діяльність товариств взаємодопомоги, надання допомоги найбіднішому 
селянству, боротьбу з безпритульністю, підготовку до призову, облік військовозобов’язаних, 
забезпечення сімей військовослужбовців, призначення пенсій, покращення санітарного стану вулиць. 

Списки господарств, звільнених від сплати податків. Особові рахунки, реєстраційні картки платників 
податків. 

Списки громадян, членів сільгоспартілей, платників податків, розселенців. Заяви, довідки громадян 
про зниження податків, виділення земельних ділянок, розділ майна, реєстрацію актів громадянського 
стану. 

Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 137; 1944-1961 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Великоолександрівського районного виконкомів, 
листування з райвиконкомом про виконання планів оподаткування, роботу депутатів місцевих рад, хід 
заготівлі продуктів, проведення збирання врожаю, виконання бюджетів, підсумки соцзмагань, 
фінансування шкіл, благоустрій населених пунктів, облік непрацездатних інвалідів.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Умови соцзмагань. 

Статистичні звіти, відомості про чисельність і склад адміністративно-управлінського персоналу, 
будівництво, наявність худоби, використання фонду зарплати.  

Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини, переселенців, сиріт та напівсиріт (1945). 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-297 Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів, 
смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 2065; 1922-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 822; 1922-1933 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів внутрішніх 

справ, торгівлі, фінансів УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів та їх 
президій, бюро парткомів. 

Накази, циркуляри, протоколи засідань райвиконкому та його президії, загальних зборів працівників. 
Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, відомості, акти, листування з окрвиконкомом про діяльність 
райвиконкому, районної міліції, сільрад, економічний стан району, кількість населених пунктів та 
промислових підприємств, кредитування колективних господарств, проведення колективізації, вибори 
продаж зруйнованих церковних будівель, розвиток освіти та охорони здоров’я, делегатів на районну 
профспілкову конференцію. 

Протоколи засідань сільрад, їх президій та секцій, районної конференції жінок, бідняцько-
середняцьких, профспілкових конференцій, сходів громадян сіл, наради активу німецьких колоній 
району. 

Акти ревізій, обстежень діяльності відділів райвиконкому, сільрад. Циркуляри, відомості, креслення, 
листування про приєднання чотирьох сільрад до Високопільського району (1926), обладнання 
націоналізованих підприємств та їх підготовку до здачі в оренду, проведення виборів до місцевих рад. 

Плани, креслення будівництва та обладнання районного архіву. 
Листування з Київським геологічним комітетом та управлінням Одеського гірничого округу про 

видобуток вапняку та будівельного каменю в районі (1927-1929); судовими дільницями, установами 
зв’язку, військовими частинами про введення кільцевого обігу пошти, висилання ухвал по касаційних 
скаргах, святкування 10-ї річниці Червоної Армії. 

Листування з сільрадами про роботу сільрад, профспілок, зміни адміністративно-територіального 
поділу, підготовку та проведення хлібозаготівлі, обстеження селянських господарств, проведення 
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державного страхування, діяльність товариств взаємодопомоги, ліквідацію неписьменності, порядок 
проведення перереєстрації колишніх червоних партизан, використання коштів місцевого бюджету.  

Описи майна, посімейно-майнові списки громадян, заяви про поновлення членства в колгоспах.  
Списки, характеристики, посвідчення, довідки, анкети працівників райвиконкому та сільрад, 

народних засідателів, демобілізованих червоноармійців. Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Адміністративний відділ 

Циркуляри, інструкції Херсонського окрвиконкому, протоколи засідань райвиконкому. 
Звіти про створення та діяльність районного бюро примусових робіт.  
Листування з адміністративними та військовими відділами виконкомів про соціальне походження 

червоноармійців. 
Відомості, списки куркулів на виселення їх за межі України (1930-1931). 
Земельний відділ 

Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства 
УСРР, Української економічної ради, Одеського губернського, Херсонського окружного, 
Великоолександрівського районного виконкомів та земуправлінь, листування з ними та сільрадами про 
проведення землевпорядкування та суцільної колективізації, порядок розгляду земельних суперечок, 
розвиток скотарства, городництва, садівництва та виноградарства, підготовку та проведення посівних 
кампаній, розподіл посівматеріалу, надання продовольчих позик голодуючим, організацію 
сільськогосподарських виставок, проведення агропропаганди на селі, виселення колишніх поміщиків, 
розселення переселенців та надання їм пільг і кредитів. 

Циркуляри, протоколи, акти, листування про будівництво Великоолександрівської ГЕС (1927), 
проведення огляду індивідуальних господарств, розподіл насіннєвих позичок, виділення землі 
громадянам із загального земельного фонду, боротьбу зі шкідниками.  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу райземуправління. 
Протоколи районних агрономічних конференцій, з’їзду представників сільськогосподарських артілей, 

районних землевпорядної, технічної нарад, засідань президій сільрад, сходів громадян сіл, загальних 
зборів членів земельних товариств. 

Протоколи засідань районних податкової та облікової комісії про виявлення куркульських 
господарств та приховування об’єктів оподаткування (1929). 

Плани робіт із землеустрою в районі, проведення колективізації на селі. Звіти про агрономічну 
роботу та діяльність сільгоспартілей.  

Відомості про економічний стан сільрад, кількість посівних площ за групами господарств, заселення 
району. Списки населених пунктів району. 

Справи про організацію та реєстрацію, статути земельних та меліоративно-кооперативних товариств, 
артілей, комун, розподіл землі між земельними товариствами, виділення землі громадянам, 
денаціоналізацію майна. Умови, обов’язки оренди землі державного фонду, підприємств, будівель.  

Посімейно-майнові списки членів сільгоспартілей, земельних товариств, списки працівників 
земельних відділів району, переселенців, громадян німецьких колоній, власників садів та виноградників. 
Заяви громадян про виділення землі. 

Військовий стіл/відділ 
Наказ, постанови, циркуляри Херсонського окружного військкомату, фінвідділу про проведення 

мобілізації до Червоної Армії, стягнення прибуткових податків. 
Циркуляри, плани, зведення, відомості про підготовку до проведення передвиборчої кампанії, свята 

Дня врожаю.  
Списки куркулів. Посвідчення червоноармійців. Листування з сільрадами про рух кадрів. 
Фінансова частина 

Циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань Наркомату фінансів УСРР, Херсонського 
окружного виконкому, фінвідділу, листування з ними та сільрадами про реалізацію державної позики, 
складання та затвердження кошторисів місцевих бюджетів, порядок стягнення податків. 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності райвиконкому. 
Довідки, заяви, відомості нарахування зарплати працівникам райвиконкому та місцевих установ. 
Податковий підвідділ 

Декрет, постанови, циркуляри, інструкції, доповіді, виписки з протоколів засідань ВУЦВК, 
Одеського губернського, Херсонського окружного фінвідділу, продкому про стягнення податків, 
формування місцевих бюджетів, порядок самооподаткування, ліквідацію недоїмок, реалізацію 
державних позик, облік об’єктів оподаткування, реалізацію майна місцевого значення.  
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Протоколи засідань районної, сільських податкових комісій, фінансово-господарських секцій про 
надання пільг у сплаті податків, розгляд заяв громадян про звільнення їх від сплати податків. Акти, 
зведення, рапорти, листування про стягнення усіх видів податків. 

Доповіді, відомості про економічний стан сільрад району. 
Довідки, відомості, листування з сільрадами про кількість підприємств в районі, надання пільг 

платникам податків, обіг коштів приватних та кооперативних підприємств району, надходження коштів 
шляхом самооподаткування, стягнення штрафів.  

Справи про здачу в оренду млинів. 
Списки бідняцьких господарств, недоїмників, платників та неплатників податків. Заяви, анкети 

приватних підприємців, підприємств та громадян на отримання торговельних патентів. Книга реєстрації 
виданих промислових патентів (1927-1928).  

Культурно-просвітній відділ  
Постанови, циркуляри, інструкції, доповіді, виписки з протоколів засідань ВУЦВК, РНК УСРР, 

Наркоматів просвіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного виконкомів, інспектур та відділів наросвіти, відділів охорони здоров’я, 
листування з ними про ліквідацію неписьменності, відрахування коштів на утримання дитбудинків, 
розширення мережі шкіл та відкриття лікарень, надання допомоги безпритульним дітям та інвалідам, 
боротьбу з дитячими правопорушеннями, оздоровлення дітей та покращення їх побуту, встановлення 
опіки та патронування над сиротами та недієздатними дітьми. 

Протоколи засідань окружної комісії з українізації, окружної та сільських комісій з проведення 
святкування 10-річчя Жовтня, засідань пленумів, культсекцій сільрад, вчительських конференцій, сходів 
громадян. 

Відомості, звіти, листування про роботу шкіл, дитячих закладів соціального виховання, дитбудинків, 
хат-читалень, сільбудів, проведення місячника ремонту червоних казарм. 

Відомості Всесоюзного перепису шкіл соціального виховання Великоолександрівського району (1927-
1928).  

Списки вчителів, працівників культурно-просвітніх закладів, опікунів. Заяви, анкети, довідки, 
посвідчення про визначення недієздатності, призначення пенсій громадянам. Відомості нарахування 
зарплати вчителям, допомоги сім’ям загиблих під час Першої світової та Громадянської воєн. 

Опис 2 
Справ: 194; 1922-1933 рр. 

Секретаріат 
Циркуляри, розпорядження РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Одеського губернського, 

Херсонського окружного земуправлінь про створення загального насіннєвого фонду, участь у 
сільськогосподарських виставках.  

Накази, виписки з протоколів засідань райвиконкому, доповіді про роботу. 
Протоколи засідань президій сільрад, сходів громадян сіл. 
Протоколи, звіти, відомості, листування про позбавлення та поновлення виборчих прав громадян. 

Листування з Херсонською повітовою міліцією про конфіскацію майна розстріляних учасників 
бандитських угруповань (1923). 

Акти ревізій фінансової діяльності сільрад. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам, листування про рух кадрів. 
Документи про проведення виборів та перевиборів до місцевих рад. Списки, анкети виборців та 

позбавлених виборчих прав.  
Земельний відділ 

Накази, постанови, звернення ВУЦВК, Херсонського повітвиконкому, Великоолександрівської 
районної судово-земельної комісії про розподіл землі між комунами, підготовку до посівної кампанії, 
розподіл насіннєвої позики, надання пільг переселенцям. 

Акти, відомості про проведення землевпорядкування, відведення, надання в оренду земель, 
встановлення розмірів орних земель, оцінювання та передачу куркульського майна. Листування з 
районним, сільськими споживчими товариствами про постачання продовольчих та промислових товарів. 

Протоколи загальних зборів членів сільгоспартілей, відомості про їх роботу. Списки членів артілей, 
комун та товариств. 

Військовий відділ 
Накази, інструкції, відозви Реввійськради Республіки про переоблік військовозобов’язаних, призов 

добровольців. Протоколи засідань волосної безпартійної конференції, об’єднаних засідань сільрад та КНС. 
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Доповідь, відомості, листування про облік військовозобов’язаних, наявність в районі коней, повозок, 
упряжі. 

Списки військовозобов’язаних. 
Статистична частина 

Циркуляри Всеукраїнського ЦСУ, Херсонського окрстатбюро, листування з ним про кількість 
посівних площ, облік чисельності населення, колгоспів та МТС, запасів хліба, порядок обстежень 
роботи торговельних підприємств та закладів охорони здоров’я, перепису хворих. 

Статистичні звіти, відомості, листування з сільрадами про рух населення по району, облік державних 
установ, стан та облік промислових кооперативних та приватних підприємств, артілей, МТС, закладів 
культури, зміни у складі обраних депутатів.  

Фінансовий відділ 
Постанови, розпорядження Херсонського окружного фінвідділу, листування з ним та сільрадами про 

стягнення місцевих податків, податкове страхування.  
Книга наказів відділу.  
Справи про продаж майна куркулів. 
Листування, списки, посвідчення, книга реєстрації видачі промислових свідоцтв та патентів на право 

торгівлі. 
Податковий відділ 

Протоколи засідань, інформації, листування про діяльність районної та сільських податкових комісій. 
Умови оренди землі. 

Протоколи, інформації, відомості, листування про розгляд скарг громадян щодо надання пільг, 
зменшення розмірів та звільнення від сплати сільгоспподатку. Листування з Херсонським окружним 
фінвідділом, сільрадами про стягнення податків та державних зборів. 

Описи майна громадян, які не сплатили податків. Списки, реєстраційні картки платників податків, 
господарств району, сільрад. 

Культурно-просвітній відділ  
Постанови Херсонського окрвиконкому, листування з ним, Одеським губвиконкомом, Херсонською 

окружною інспектурою наросвіти, окрвідділом охорони здоров’я про ліквідацію неписьменності серед 
допризовників, санітарний благоустрій населених пунктів, боротьбу з поширенням хвороб. 

Протоколи, акти, відомості, листування про проведення вчительської конференції, роботу та ремонт 
шкіл, проведення дитячої оздоровчої кампанії. Умови соцзмагань серед шкіл району. 

Описи майна школи, громадських організацій Давидово-Брідської сільради. 

Опис 5 
Справ: 6; 1925-1930 рр. 

Циркуляри, вказівки РНК УСРР про сплату податків, складання бюджетів, заготівлю та встановлення цін 
на сільгосппродукти. Наказ Херсонського окрвиконкому про притягнення громадян до виконання 
громадських робіт.  

Протоколи сходів громадян. 
Листування з окрвиконкомом, установами про фінансування та комплектування шкіл кадрами.  
Інструкції, план, довідки про перевибори сільських рад. 

Опис 6 
Справ: 38; 1944-1975 рр. 

Постанови, рішення, вказівки Херсонського облвиконкому, обкому КП(б) України, листування з 
ними та Військовим трибуналом про мобілізацію робочої сили на відновлення виробництва, 
будівництво нових об’єктів, благоустрій поховань загиблих воїнів, проведення політико-виховної 
роботи з репатрійованими громадянами, облік позбавлених виборчих прав, працевлаштування дітей-
сиріт. Рішення звужених засідань. 

Плани розвитку району та сільського господарства. 
Відомості про врожайність сільськогосподарських культур. Листування з уповноваженим 

Міністерства заготівлі УРСР, обласним управлінням сільського господарства, відділом охорони 
здоров'я, підприємствами, військовими частинами про здачу зерна державі, облік громадян, які 
проживали на окупованих територіях, спорудження пам’ятників В.І.Леніну. 

Опис 7 
Справ: 1005; 1944-1991 рр. 

Постанови Великоолександрівського райкому КП(б) України. 
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Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, розпорядження голови. Переліки рішень, 
розпоряджень. Плани, звіти, відомості про роботу районної, сільських та селищних рад, їх виконкомів, 
депутатських груп та комісій. Накази виборців, звіти голови та депутатів перед виборцями. Договори 
про соцзмагання. 

Комплексний план соціально-економічного розвитку району на 1976-1990 рр. (1976). 
Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, списки депутатів. 
Акти про збитки, заподіяні нацистськими окупантами населенню району. Відомості про 

адміністративно-територіальний поділ району, перевірку організаційно-масової роботи виконкому та 
сільрад, покращення роботи фінансових органів і прокуратури, обговорення проекту нової Конституції, 
облаштування переселенців з Польщі, репатрійованих громадян, покращення роботи закладів освіти, 
культури, виконання законодавства по релігійних культах, розгляд заяв і скарг громадян.  

Протоколи, плани, звіти, відомості про всиновлення дітей, нагородження медалями «За доблесну 
працю у ВВВ», «Ветеран праці», передовиків виробництва та багатодітних матерів. Нагородні листи 
громадян, нагороджених державними нагородами. 

Штатний розпис, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Протоколи загальних зборів колективу, засідань профкому. 

Ф.Р-298 Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих, с. Архангельське 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 126; 1922-1931, 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1922-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, 
Великоолександрівського районного виконкомів та їх комісій, листування з ними та райвійськкоматом 
про стягнення податків, розподіл землі, хлібозаготівлю, ліквідацію неписьменності, проведення 
культурно-просвітницької роботи серед населення, порядок направлення молоді на навчання у вузи, 
медичне обслуговування населення, роботу шкіл, підготовку до перевиборів до місцевих рад. 

Протоколи сільської безпартійної конференції, засідань сільради, її президії та секцій, групи 
червоних партизан, сходів громадян.  

Плани, звіти, акти перевірки роботи сільради. Відомості, акти обстежень економічного та 
політичного стану сільради. 

Протоколи, інструкції, листування про землевпорядкування, розподіл насіннєвого фонду, проведення 
посівної та збиральної кампаній, додержання фінансової дисципліни, охорону праці пастухів. 

Списки членів КП(б) України, ЛКСМУ, платників податків, виборців, членів громади євангелістів 
(1925-1926), інвалідів Першої світової та Громадянської воєн. 

Кошториси видатків, акти ревізій фінансової діяльності сільради та її комісій.  
Відомості нарахування зарплати працівникам сільради, вчителям трудшкіл. 

Опис 2 
Справ: 39; 1944-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Плани роботи. Договори про соцзмагання. 
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-299 Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Блакитне 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 94; 1922-1929, 1948-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1922-1929 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК УСРР, 
Херсонського окружного, Великоолександрівського районного виконкомів, окружного військкомату та 
інспектури наросвіти, листування з ними про затвердження положення про сільські ради, стягнення 
податків та ліквідацію недоїмок, врегулювання земельних відносин, проведення посівної кампанії, 
пільговий продаж селянам сільгоспмашин, розподіл насіннєвого фонду, боротьбу зі шкідниками, 
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надання допомоги голодуючим, облік військовозобов’язаних та безпритульних, чисельність та склад 
учнів, ліквідацію неписьменності, організацію та роботу відділів РАЦС, виставок. 

Протоколи засідань сільради, комісії допомоги голодуючим дітям, загальних зборів членів земельних 
товариств. Плани, звіти, доповіді, відомості про роботу сільради.  

Довідки про соціальний стан населення. Звіти, відомості, листування про надходження та 
використання коштів самооподаткування. 

Списки військовозобов’язаних, посімейно-майнові списки, особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 37; 1948-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Плани роботи. Договори про соцзмагання. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Списки інвалідів ВВВ, сімей загиблих військовослужбовців (1952).  
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-300 Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих, с. Давидів 
Брід Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 161; 1922-1930, 1950-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК УСРР, 
Одеського губернського, Херсонського окружного, Великоолександрівського районного виконкомів, 
земуправлінь, Давидово-Брідського ревкому, листування з ними про розподіл землі, проведення 
землевпорядкування і колективізації, стягнення податків та надання податкових пільг, підготовку до 
посівної кампанії, організацію КВД, допомогу найбіднішому селянству та сім’ям червоноармійців, 
ліквідацію неписьменності, обов’язкове безкоштовне навчання дітей, покращення бібліотечної роботи, 
підготовку до перевиборів місцевих рад. 

Протоколи засідань сільради, її комісій та секцій, опікунської ради, сходів громадян. Плани, звіти, 
відомості про роботу сільради. 

Статистичні зведення про чисельність і склад населення, наявність худоби, живого та мертвого 
реманенту. Списки населених пунктів, господарств. 

Наказ, циркуляри, листування про проведення допризовної підготовки, облік військовозобов’язаних, 
порядок реєстрації актів громадянського стану. Справи про встановлення опіки над малолітніми дітьми. 

Політзведення Давидово-Брідського волосного військового відділу. 
Списки працівників сільради, платників податків, дітей, голодуючих, громадян, які отримали 

земельну позику. Заяви про поновлення виборчих прав та громадянства. 
Особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 88; 1950-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби.  
Бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-301 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Федорівка Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 46; 1922-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1922-1931 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, протоколи засідань Президії ВУЦВК, Одеського 
губернського, Херсонського окружного, Великоолександрівського районного виконкомів, земуправлінь, 
окружного військкомату, листування з ними про хід посівної кампанії, передачу землі державного 
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фонду безземельним та малоземельним селянам, надання податкових пільг, ремонт доріг, затвердження 
статутів земельних товариств, участь населення у сільськогосподарських виставках, переоблік 
військовозобов’язаних та підготовку їх до призову, покращення роботи органів РАЦС, боротьбу з 
неписьменністю, оздоровлення дітей. 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян, загальних зборів членів земельних товариств. Звіти, 
відомості про роботу сільради. 

Відомості про кількість посівів, підприємств, чисельність голодуючих по сільраді. 
Списки працівників сільради, платників єдиного сільгоспподатку, переселенців із с. Велика 

Олександрівка на землі Григоріє-Бізюкового монастиря (1924). Посвідчення, довідки, заяви громадян. 

Ф.Р-302 Виконавчий комітет Кам'янської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Великоолександрівського району УСРР  
Справ: 48; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1922-1930 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, протоколи засідань Президії ВУЦВК, Наркоматів торгівлі, 
соціального забезпечення УСРР, Херсонського окружного, Великоолександрівського районного 
виконкомів, окружного фінвідділу, райземвідділу, районної міліції про зміну кодексу законів про сім’ю, 
розміщення та реалізацію державної позики, хід збиральної кампанії, мобілізацію коштів 
самооподаткування на культурно-господарські потреби, контрактацію сільськогосподарської продукції, 
врегулювання торгівлі, проведення дитячої оздоровчої кампанії, проведення виборів до місцевих рад,. 

Протоколи засідань пленумів, президії сільради, сходів громадян. Плани, акти обстеження роботи 
сільради. 

Листування з Великоолександрівським районним виконкомом, військкоматом про проведення 
землевпорядкування, ліквідацію недоїмок, покращення врожайності, хід хлібозаготівлі, надання 
допомоги голодуючим, облік військовозобов’язаних та їх підготовку до призову. 

Посімейно-майнові списки громадян, заяви про розподіл майна. 

Ф.Р-303 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 237; 1921-1930, 1946-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 125; 1921-1930 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, звернення, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК 
УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Одеського, Миколаївського губернських, Херсонського 
окружного, Великоолександрівського районного виконкомів, листування з ними про проведення 
землевпорядкування, стягнення податків, організацію державного страхування, розподіл позик, 
проведення допризовної підготовки та призову, надання пільг сім’ям червоноармійців, надання 
допомоги постраждалому від повені населенню Криму, переселення громадян з Херсонського округу до 
Поволжя, будівництво ГЕС, проведення тижня допомоги матері-селянки, залучення жінок до роботи в 
радянському апараті, будівництво школи та театру, обов’язкове безкоштовне навчання дітей та 
проведення перепису дитячого населення. Звернення Херсонської окружної інспектури наросвіти про 
ліквідацію неписьменності. 

Статут товариства «Друзі радіо СРСР».  
Протоколи засідань сільради, її президії, комісій та секцій, сходів громадян. Плани, звіти, відомості 

про роботу сільради. 
Відомості про чисельність населення, кількість землі в населених пунктах Великоолександрівського 

району (1927), наявність дітей шкільного віку по сільраді. 
Справи про опіку над малолітніми дітьми, розподіл майна, продаж майна розкуркулених. Розподільчі 

записи землекористування, акти земельної реєстрації. 
Списки платників податків, виборців та позбавлених виборчих прав, голодуючих дітей, вихованців 

дитбудинку, вчителів та учнів трудшколи. Заяви громадян про збитки, заподіяні контрреволюцією, 
розподіл землі, реєстрацію актів громадянського стану. 

Трудові договори профспілки «Сільгоспробітник» про наймання робітників. 
Кошторис видатків, бюджет сільради. Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Документи про проведення перевиборів до сільради. 
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Опис 3 
Справ: 112; 1946-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
засідань вуличних комітетів. Звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість населених пунктів, 
використання фондів зарплати.  

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. Звіт про надходження та 
витрати доходів самооподаткування населення. Фінансові плани, кошториси видатків дошкільних 
закладів (1956). 

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів.  

Ф.Р-304 Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 187; 1921-1930, 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1921-1930 рр. 

Декрети, накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Президії 
ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркоматів фінансів, освіти УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, Великоолександрівського районного виконкомів, листування з ними про 
стягнення податків та недоїмок, порядок реалізації державної позики, проведення землевпорядкування, 
хід хлібозаготівлі, організацію державного страхування, організацію та функції ревізійних комісій, 
використання найманої праці в селянських господарствах, порядок реєстрації актів громадянського 
стану, проведення допризовної підготовки та призову, роботу відділів зв’язку, кооперативних 
організацій, надання допомоги голодуючим, матеріальне забезпечення демобілізованих 
червоноармійців, призначення пенсій. 

Протоколи засідань сільради, її комісій та секцій. Плани, звіти, доповіді, відомості про економічний 
стан сільради, чисельність населення, наявність та роботу земельних товариств, закладів культури, шкіл 
лікнепу. Списки закладів культури. 

Відомості про кількість та площу садів. 
Справи про встановлення опіки над малолітніми дітьми. 
Листування з райвиконкомом, дільницями народних судів про притягнення громадян до 

відповідальності.  
Списки членів сільради, платників податків, військовозобов’язаних, допризовників. Окладна книга 

платників єдиного сільгоспподатку з відомостями про майновий стан населення (1926-1927). Роздільні 
записи землекористування. 

Документи про проведення перевиборів до сільради. 

Опис 2 
Справ: 96; 1944-1961 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість населених пунктів, 
використання фондів зарплати. 

Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-305 Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетрівка 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 63; 1922-1929, 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1922-1929 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки, протоколи засідань президії Херсонського окружного та 
повітового, Архангельського волосного, Великоолександрівського, Високопільського районних 
виконкомів, земуправлінь, листування з ними та окружним військкоматом про стягнення податків, 
надання насіннєвої позики, підготовку до посівної кампанії, проведення колективізації, організацію 
державного страхування, надання допомоги голодуючим, боротьбу з бандитизмом, призов на військову 
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службу, облік військовозобов’язаних, стан народної освіти, реєстрацію актів громадянського стану, 
проведення свят. 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян, загальних зборів членів земельних товариств. План, 
звіт про роботу сільради. Акти обстежень адміністративно-санітарної секції.  

Інструкція про реєстрацію землі, що є власністю сільради, договір про здачу землі в оренду. 
Постанови, розпорядження, листування про ліквідацію неписьменності.  
Списки громадян, платників податків, допризовників. 
Листування з районною виборчою комісією про перевибори до сільради. 

Опис 2 
Справ: 20; 1946-1949 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Високопільського районного виконкомів, листування з 
райвиконкомом про надання пільг по сплаті податків військовим, сім’ям загиблих, будівництво доріг, 
благоустрій населених пунктів, організацію харчувальних пунктів.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Звіти депутатів перед виборцями. Умови соцзмагань. 
Списки загиблих в роки ВВВ (1948). 
Бюджети, книги доходів та видатків. 

Ф.Р-306 Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 1617; 1924-1934, 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 409; 1924-1933 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР та УСРР, Наркомату торгівлі УСРР, протоколи 

засідань президії Херсонського окрвиконкому про стягнення податків та недоїмок, розподіл позик, хід 
посівної кампанії, проведення перепису населення, зміну кордонів району, розподіл пайків серед 
безпритульних, надання пільг переселенцям, боротьбу зі шкідниками, підсумки виборів до сільрад. 

Накази, постанови, циркуляри, виписки з протоколів засідань райвиконкому, виборчкому, листування 
з окружним адмінвідділом про відновлення виборчих прав громадян, перевибори народних засідателів, 
стан хлібозаготівлі, санітарний стан району.  

Плани, звіти, доповіді, зведення, акти обстеження роботи райвиконкому та сільрад. Виписки з 
протоколів районної технічної ради про реєстрацію статутів товариств.  

Протоколи сходів громадян, засідань сільрад. Статути, протоколи зборів членів земельних товариств, акти 
обстеження землекористувань. Статути, протоколи зборів, списки членів релігійних громад, описи майна. 

Інвентарні описи державних земель та майна. 
Списки громадян, членів земельних товариств, народних засідателів, членів виборчої комісії, 

кандидатів на конференцію, переселенців, вчителів. 
Накази з особового складу. Списки, відомості про особовий склад членів виконкому, сільрад. 
Військовий відділ 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, НКВС СРСР, Реввійськради Республіки, 
Херсонського окружного військкомату про підготовку та проведення призову до Червоної Армії, 
встановлення пільг військовослужбовцям, реєстрацію, облік та зняття з обліку військових, навчання 
призовників, постачання продовольства, облік коней. 

Протоколи засідань Херсонського окружного, районного виконкомів, їх призовних комісій, сільрад 
про проведення призову, надання пільг призовникам за сімейними обставинами. 

Протоколи, дізнання, листування з Бериславською районною міліцією про розшук дезертирів.  
Листування з військовими частинами про надання допомоги сім'ям червоноармійців. 
Списки, особові картки, посвідчення допризовників, військовозобов'язаних, демобілізованих. 

Повідомлення про зняття з військового обліку. 
Відділ статистики 

Постанови, директиви, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окрвиконкому про 
стягнення податків та зборів, нагляд за ринковими цінами, облік платників податків та підприємств, 
організацію роботи РАЦС, облік найманої робочої сили, заповнення бланків статистичної звітності. 

Статистичні відомості про економічний та культурний стан району, сільрад, чисельний, соціальний 
та партійний склад населення, працівників райвиконкому та сільрад, підведення підсумків виборчої 
кампанії. 
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Протоколи сходів громадян. Перепис населення району (1926). Акти обстежень, перепис кустарних 
підприємств. Картки перепису сільгоспартілей. 

Списки установ, підприємств, колективних об’єднань. Подвірні списки громадян. 
Фінансова частина 

Постанови, директиви, інструкції ВУЦВК, Херсонського окружного, районного виконкомів про 
стягнення податків, самооподаткування населення, розподіл коштів по сільрадах, складання 
індивідуальних бюджетів, затвердження контрольних цифр.  

Протоколи засідань, доповіді районної планово-бюджетної, розціночно-конфліктної, податкової 
комісій про оподаткування підприємств, регулювання розмірів податків. 

Акти обстежень, ревізій каси райвиконкому, кооперативних товариств. Відомості, зведення про 
мобілізацію коштів, реалізацію державних позик. 

Кошториси прибутків та видатків.  
Податковий відділ 

Постанова ВУЦВК про стягнення податків, протоколи засідань райвиконкому, сільрад про 
оподаткування, підвищення акцизних зборів. 

Заяви громадян на видачу патентів. Книга обліку виданих промислових патентів.  
Списки орендарів, переселенців, платників податків. Особові справи недоїмників. 
Відділ комунального господарства 

Постанова Наркомату праці УСРР, протоколи засідань райвиконкому, Бериславської сільради про 
роботу пожежної команди, ремонт клубу, оплату за електроенергію. 

Заяви громадян про продаж, ремонт, купівлю будівель, видачу ордерів на квартири, з особового 
складу. 

Відділ освіти 
Циркуляри, вказівки, інструкції Наркомату освіти УСРР про роботу гуртків політпросвіти, ліквідацію 

неписьменності, реєстрацію неписьменних. Накази райвиконкому, листування з Херсонським 
окрвідділом наросвіти про призначення вчителів. 

Протоколи засідань педагогічних об’єднань вчителів району. Тези доповіді про форми соцзмагань в 
навчальних закладах. 

Звіти, відомості, статистичні картки про роботу шкіл, чисельність учнів, письменність населення, 
облік дитячих будинків. Угоди про соцзмагання серед шкіл та педагогічних об’єднань. 

Списки учнів, вчителів, неписьменних. Особові справи, заяви вчителів. 
Комісія допомоги дітям 

Постанови, циркуляри ВУЦВК про надання допомоги демобілізованим червоноармійцям, створення 
комісії допомоги безпритульним дітям, укладання угод із заможним селянством про підселення до них 
безпритульних дітей.  

Протоколи засідань Херсонської окружної, районної, сільських комісій допомоги дітям про 
патронування дітей, фонди допомоги безпритульним дітям, проведення місячника допомоги дітям, 
покращення роботи дитбудинків.  

Акти, відомості про розподіл пайків серед голодуючих дітей. 
Звіти пунктів АРА, списки безпритульних дітей та тих, які харчуються в пунктах АРА. 
Секція політпросвіти 

Протоколи засідань культурно-просвітньої секції, членів хат-читалень, сільських клубів. Листування 
з Херсонським окрвідділом політпросвіти про ліквідацію неписьменності.  

Статут товариства «Селянський будинок». 
Відділ культури 

Інструкції Наркомату освіти УСРР про ліквідацію неписьменності, виховну роботу, приймання в 
школу дітей кустарів, роботу дитячих садків. Протоколи засідань Херсонського окрвідділу культури, 
райвиконкому. 

План роботи гуртків лікнепу. Річний звіт про роботу хат-читалень.  

Опис 2 
Справ: 71; 1925-1930 рр. 

Загальний відділ 
Виписки з протоколів засідань президії Бериславського райвиконкому, листування з Херсонським 

окружним земвідділом, сільрадами про землекористування. 
Плани, звіти про роботу райземвідділу. Доповідь про роботу Зміївської сільради. 
Звіти про проведення курсів, конференцій. 

133 



 

Справи про реєстрацію статутів земельних товариств. 
Заяви, списки громадян єврейських поселень. Списки переселенців, орендарів, розкуркулених 

господарств. Роздільні записи землекористування. 
Земельний відділ 

Декрети, накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства 
УСРР, Херсонського окружного, Бериславського районного виконкомів, протоколи нарад із 
землевпорядкування про порядок встановлення податкових пільг, передачу державного земельного 
фонду селянству в трудове користування, боротьбу зі шкідниками. 

Протоколи сходів громадян сіл, загальних зборів членів кооперативних товариств, відомості про 
реєстрацію сільгоспколективів. 

Опис 3 
Справ: 47; 1924-1927 рр. 

Відділ комунального господарства 
Постанови, циркуляри, інструкції, виписки з протоколів засідань ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, 

Головного управління комунального господарства УСРР, Одеського губернського, Херсонського 
окружного виконкому, окрвідділу комунгоспу про націоналізацію, денаціоналізацію, оренду та облік 
комунального майна, роботу комунальних підприємств, ремонт та будівництво об’єктів, стан пожежної 
охорони, роботу пожежних команд. 

Звіти, доповіді, відомості про роботу відділу. 
Акти, кошториси огляду та ремонту, договори про оренду будівель.  
Документи про відведення земельних ділянок, електрифікацію м. Берислав, огляд комунального 

господарства, передачу майна до державного фонду. 
Заяви, списки домовласників, сімей червоноармійців, громадян на отримання земельних ділянок. 

Опис 4 
Справ: 10; 1926-1931 рр. 

Циркуляр Херсонського окружного земвідділу про землевпорядкування колгоспів. 
Протоколи засідань Старошведської сільради та сходів громадян, плани, доповіді про роботу. 

Статути земельних товариств. 
Списки, анкети громадян, переселенців, орендарів Старошведської сільради. 

Опис 5 
Справ: 12; 1925-1930 рр. 

Протоколи засідань виборчих комісій, комісій з перевірки та чистки радянського апарату. Протоколи, 
списки, заяви, довідки про позбавлення та поновлення виборчих прав. 

Опис 6 
Справ: 5; 1924-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату фінансів УСРР, Одеського губвиконкому, листування з 
Херсонським окрвідділом комунгоспу про денаціоналізацію будівель, облік збитків від іноземної 
інтервенції 1918-1921 рр. в Бериславському районі.  

Списки колишніх власників націоналізованих будівель. 

Опис 7 
Справ: 135; 1923-1930 рр. 

Постанови, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Центрвиборчкому про позбавлення прав 
колишніх поміщиків на проживання та користування землею, підведення підсумків виборчої кампанії. 

Протоколи засідань Бериславського райвиконкому, сільрад, їх президій, районної та сільських 
виборчих комісій. 

Списки підприємств по району, куркульських господарств. 
Особові справи, списки осіб, позбавлених виборчих прав. 

Опис 8 
Справ: 23; 1926-1934 рр. 

Інструкції Наркоматів фінансів, освіти УСРР про ліквідацію неписьменності. Протоколи засідань 
Херсонського окрвиконкому. 

Протоколи засідань Бериславської районної податкової комісії, звіти про стягнення податків. 
Подвірні списки земельних товариств, господарств, звільнених від сплати сільгоспподатку. 
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Відомості про перевибори рад по Бериславському та Качкарівському районах. 

Опис 9 
Справ: 22; 1944-1988 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. План розвитку сільського господарства на 1949 рік. 
Відомості про проведення звітно-виборних зборів в колгоспах, кількість православних церков та 

священників, військових цвинтарів, братських могил. 
Відомості, списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини та репатріантів. 
Списки, характеристики, особові картки працівників виконкому, голів та секретарів сільрад, голів 

колгоспів та колгоспників, осіб, позбавлених виборчих прав, циган. 

Опис 10 
Справ: 851; 1944-1985 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому та листування з ним про збитки, заподіяні нацистськими 
окупантами, організацію дитбудинку (1944) та колгоспу (1947) для репатрійованих з Болгарії громадян 
на території Зміївської сільради, відбудову, ремонт доріг та виробничо-господарських об’єктів, 
водозабезпечення, розвиток скотарства, переселення громадян із зони затоплення Каховської ГЕС 
(1955), працевлаштування демобілізованих, надання позик колгоспам та громадянам для 
індивідуального будівництва, роботу культурно-просвітніх закладів.  

Постанови, рішення бюро Бериславського райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Протоколи нарад та семінарів завідувачів 

відділами виконкому, голів та секретарів сільрад. Розпорядження голови. Плани, звіти, довідки про роботу 
виконкому і комісій, відомості про роботу сільських та селищних рад та їх виконкомів, депутатських груп та 
комісій.  

Протоколи сходів громадян та проведення дня депутата, звіти депутатів перед виборцями. Договори 
про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, виконання планів по праці.  
Відомості, довідки, листування про зміни в адміністративно-територіальному поділі району, розвиток 

населених пунктів, стан організаційно-масової роботи, медичного обслуговування, облаштування 
переселенців з Польщі, чисельність населення, покращення роботи закладів освіти, культури, підтримку 
громадських ініціатив, нагородження медалями «За доблесну працю у ВВВ», «Ветеран праці», 
передовиків виробництва та багатодітних матерів.  

Списки установ та організацій району. 
Списки працівників виконкому, передовиків, переселенців, учасників сільськогосподарської 

виставки.  
Штатний розпис, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Протоколи загальних зборів колективу, засідань профкому. 

Ф.Р-307 Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 64; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, протоколи засідань ВУЦВК, Херсонського окружного 
виконкому, військкомату, Бериславського волосного, районного виконкомів, земвідділу, відділу 
соцзабезпечення, листування з ними про стягнення страхових зборів та податків, землеустрій та 
землекористування, проведення посівної кампанії, боротьбу зі шкідниками, соціальне забезпечення 
громадян, культурно-просвітницьку роботу на селі, відкриття шкіл.  

Протоколи засідань сільради, її президії та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів 
земельних товариств. 

Плани, звіти, листування з райвиконкомом про роботу сільради.  
Статути, подвірні списки членів земельних товариств. Акти розподілу майна. Описи майна 

розкуркулених. Відомості, списки, креслення землекористувань. 
Списки громадян на отримання посівматеріалу. Заяви, довідки, посвідчення громадян. 
Документи про вибори до сільради. 
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Ф.Р-308 Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бургунка Бериславського району Херсонського округу Одеської 
губернії 
Справ: 41; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1922-1925 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Херсонського окружного, Бериславського 
районного виконкомів, земвідділу про створення на території району нових сільських рад, проведення 
землевпорядкування, підготовку до весняної посівкампанії, кредитування населення, надання пільг 
колгоспам на проведення сільгоспробіт, перевибори місцевих рад.  

Циркуляри, інструкції Центрархіву УСРР про зберігання архівних документів та порядок проведення 
їх утилізації. 

Протоколи засідань сільради, її президії та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів 
земельних товариств. 

Плани, звіти, листування з райвиконкомом про роботу сільради.  
Відомості про чисельність населення, кількість посівної площі, садів та виноградників по сільраді.  
Циркуляри, інструкції, відомості, листування про проведення посівних кампаній, стягнення податків, 

розподіл серед населення державної насіннєвої позики, проведення допризовної підготовки та призову до 
Червоної Армії. 

Списки громадян на отримання продовольчої позики. Заяви, довідки, посвідчення громадян про 
загибель посівів та зменшення податків. 

Ф.Р-309 Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червонокостомарівка Бериславського району УСРР 
Справ: 47; 1922-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1922-1930 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Одеського, Миколаївського губернських, Херсонського окружного, Бериславського районного 
виконкомів, земуправління про стягнення податків, проведення землевпорядкування, підготовку до 
весняної посівної кампанії, пільги для членів КНС та переселенців, надання та повернення населенням 
позик, реєстрацію зброї, підсумки виборчої кампанії.  

Накази Херсонського окружного, Бериславського районного військкоматів про облік 
військовозобов'язаних, реєстрацію коней. 

Протоколи засідань сільради, її президії та комісії з розподілу кредитів, сходів громадян, загальних 
зборів членів земельних товариств. Плани, доповіді про роботу сільради, виборчої комісії.  

Статути земельного товариства, сільського КНС. 
Списки, заяви громадян, членів виборчої комісії, подвірні та посімейні списки членів земельних, 

кредитно-позикових товариств, КНС, платників податків, переселенців. 

Опис 2 
Справ: 3; 1925-1931 рр. 

Циркуляри, інструкції, відомості, листування про проведення виборчої кампанії. Списки членів 
виборчих комісій, виборців та позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-310 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. ім. Т. Г. Шевченка Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 60; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1922-1930 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції Херсонського окружного, Бериславського 
районного виконкомів, листування з ними, райземуправлінням про проведення землевпорядкування, 
надання та розподіл позик, кредитування населення, розподіл серед населення конфіскованого майна, 
виконання хлібозаготівлі, надання допомоги голодуючим, адміністративні стягнення, благоустрій 
населених пунктів, реєстрацію актів громадянського стану, ліквідацію неписьменності.  
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Накази, циркуляри Херсонського окружного, Бериславського районного військкоматів, листування з 
ними про облік військовозобов'язаних, проведення призову. 

Протоколи пленуму, засідань сільради, її секцій та комісій, сходів громадян, загальних зборів членів 
земельних товариств. Плани, звіти, листування з райвиконкомом про роботу ради, вирішення земельних 
суперечок.  

Списки громадян, допризовників та військовозобов'язаних. 
Документи про проведення виборів до сільради. 

Ф.Р-311 Виконавчий комітет Старошведської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старошведське Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 52; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 1923-1930 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, положення, протоколи засідань Президії 
ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного, 
Бериславського районного виконкомів, листування з ними про випуск облігацій державного займу, 
повернення насіннєвої позики, хід посівної та збиральної кампаній, ліквідацію неписьменності, 
телефонізацію округу, реевакуацію переселенців у зв’язку з голодом, опіку та всиновлення 
неповнолітніх, збереження архівних матеріалів, проведення перевиборів. 

Протоколи засідань сільради, її комісій та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів земельних 
товариств. Плани роботи, доповідь, звіт, акт ревізії діяльності сільради, товариства взаємодопомоги.  

Відомості про хід колективізації, соціальний та партійний склад сільради, домогосподарства, рух 
населення. Списки земельних товариств. 

Описи майна. посімейно-майнові списки громадян, списки членів сільради, орендарів, допризовників. 

Опис 2 
Справ: 1; 1923-1924 рр. 

Циркуляри Одеського губернського, Херсонського окружного, Бериславського районного виконкомів 
про стягнення податків, фінансово-економічний стан району, реєстрацію іноземців-працівників 
радянських установ. 

Ф.Р-312 Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих, с. Козацьке 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 206; 1923-1930, 1945-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1923-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК 
УСРР, Херсонського окружного, Бериславського районного виконкомів, окружного військкомату, 
земуправління, листування з ними та райземуправлінням про стягнення податків, штрафів та судових 
витрат, розподіл та повернення насіннєвої позики, хід посівної та збиральної кампаній, розгляд 
земельних суперечок, облік військовозобов'язаних, проведення перевиборів. 

Протоколи І безпартійної конференції селян, наради голів сільрад Бериславського району. 
Протоколи засідань сільради, її комісій та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів земельних 

товариств. Плани, звіти про роботу, акт ревізії діяльності сільради.  
Відомості про економічний стан колгоспів та населення, соціальний та партійний склад сільради, 

площі та врожайність сільгоспкультур, роботу сільського товариства взаємодопомоги, споживчого 
товариства. 

Акти, описи майна розкуркулених. Справи про розділ майна, стягнення орендної плати з громадян. 
Списки, заяви громадян про виділення земельних ділянок. 

Опис 2 
Справ: 118; 1945-1967 рр. 

Рішення, вказівки Бериславського райвиконкому, листування з ним про роботу сільради, порядок 
виділення присадибних ділянок, підготовку до виборів, благоустрій братських могил. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.  
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Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання, акти ревізії фінансової 
діяльності.  

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів.  

Ф.Р-313 Виконавчий комітет Новотягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Новотягинка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 100; 1922-1930, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, вказівки, інструкції, протоколи засідань Херсонського окружного, 
Бериславського районного, Тягинського волосного виконкомів, окружного військкомату, 
райземуправління, листування з ними про роботу сільради, хід посівної кампанії, боротьбу зі 
шкідниками, надання допомоги студентству та дітям, роботу сільських виконавців. 

Протоколи засідань сільради, її комісій та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів земельних 
товариств. Плани, звіти, акт ревізії діяльності сільради. 

Відомості про економічний стан населення, чисельність голодуючих, площі угідь, наявність худоби. 
Справи про позбавлення та поновлення виборчих прав громадян. 
Документи про підготовку та проведення виборів до сільради. 

Опис 2 
Справ: 41; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Договори про соцзмагання.  

Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-314 Виконавчий комітет Тягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Тягинка 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 343; 1922-1933, 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1922-1933 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, протоколи засідань Херсонського окружного, Бериславського 
районного, Тягинського волосного виконкомів, їх президій, окружного військкомату, листування з ними 
про землеустрій, заходи по відновленню сільського господарства та підвищенню врожайності, 
проведення посівної кампанії, реалізацію позик, соціальне забезпечення та медичне обслуговування 
населення, боротьбу з голодом, навчання допризовників та призов до Червоної Армії, роботу шкіл. 

Постанови, протоколи пленуму, засідань сільради, її комісій та секцій, сходів громадян, загальних 
зборів членів земельних товариств. Плани роботи, листування про виконання постанов.  

План-схема землекористування с. Тягинка (1932). 
Списки громадян, членів земельних товариств, релігійних громад. Анкети, заяви інвалідів про 

надання соціальної допомоги, призначення пенсій. Справи за позовами громадян про розділ майна, 
виділення земельних ділянок. Угоди про оренду землі.  

Кошториси прибутків та видатків, бюджет, звіт про його виконання. 
Документи про підготовку та проведення виборів до сільради. 

Опис 2 
Справ: 42; 1924-1933 рр. 

Протоколи засідань сільради, її секцій, примирної камери, сходів громадян. Плани, звіти про роботу. 
Зведення про виконання планів заготівлі сільгосппродуктів по сільраді. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про наявність і стан реманенту. 
Листування з Бериславським райвиконкомом про поширення колективізації, проведення посівних 

кампаній, будівництво молочних ферм, організацію роботи КНС. 
Особові справи позбавлених виборчих прав. 
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Опис 3 
Справ: 163; 1944-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Договори про 
соцзмагання.  

Статистичний звіт про склад депутатів, голів та секретарів сільради. 
Штатний розпис, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. Тарифікаційні списки.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-316 Виконавчий комітет Одрадокам’янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Одрадокам’янка Бериславського району Херсонської області 
Справ: 79; 1923-1931, 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1922-1931 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, протоколи засідань РНК УСРР, 
Херсонського окружного, Бериславського районного виконкомів, адмінвідділів, земуправлінь, 
окружного військкомату, листування з ними про проведення сільгоспробіт, покращення роботи місцевих 
рад, порядок надання кредитів та повернення позик, адміністративні стягнення, соціальне забезпечення 
громадян, реєстрацію іноземців, порядок реєстрації статутів товариств та спілок. 

Протоколи засідань сільради, її президії та секцій, сходів громадян, зборів членів земельних 
товариств. Плани, звіти, доповіді, акти обстежень діяльності сільради. 

Списки виборців, орендарів. Описи майна громадян, акти публічних торгів. Справи про 
розкуркулення. 

Протоколи, вказівки про підготовку та проведення виборчої кампанії, списки обраних членів 
сільради. 

Опис 2 
Справ: 16; 1944-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Умови соцзмагань. 
Штатний розпис, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-317 Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дрімайлівка Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Циркуляри, інструкції, листування виборчих комісій по виборах до місцевих рад. Списки осіб, 
позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-318 Виконавчий комітет Старофеїнської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Старофеїнське Бериславського району Миколаївської області 
Справ: 54; 1924-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1924-1937 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Херсонського окружного, Бериславського 
районного виконкомів, окружного військкомату, райземвідділу, листування з ними про проведення 
сільгоспробіт, розподіл насіннєвої позики, роботу сільського товариства взаємодопомоги. 

Протоколи засідань сільради, її президії та секцій, сходів громадян, загальних зборів членів 
земельних товариств. Плани, звіти про роботу сільради. 

Відомості про економічний стан населення, проведення посівної кампанії, хід хлібо- та 
м’ясозаготівлі.  

Протоколи, акти обстеження діяльності сільгосптовариств, МТС. 
Посімейні, подвірні списки громадян. Справи про позбавлення виборчих прав.  
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Протоколи, вказівки про підготовку та проведення виборчої кампанії, списки обраних членів 
сільради. 

Ф.Р-319 Бериславська районна комісія допомоги дітям при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Берислав Бериславського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1927 рр. 

Статут, положення про комісію. 
Протоколи засідань правління, план роботи, листування з Херсонською окружною комісією 

допомоги дітям про проведення тижня допомоги дітям, доброчинної лотереї. 

Ф.Р-320 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 22; 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1946-1949 рр. 

Рішення Чаплинського райвиконкому. Протоколи виробничих нарад, плани, звіти про роботу відділу, 
культурно-просвітніх установ району. Акти обстежень роботи сільських клубів. Умови соцзмагань. 

Відомості про наявність в районі пам’ятників та могил воїнів і партизан.  
Програми вечорів художньої самодіяльності, агітбригад. 
Списки працівників. 

Ф.Р-321 Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1918-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918-1919 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Військового міністерства, Міністерств внутрішніх справ, 
продовольчих справ УНР, губерніального комісара Херсонщини, херсонського повітового комісара, 
повітового військового комісара, повітової народної управи, начальника гарнізону м. Херсон, коменданта 
Бериславського району, Тягинської волосної управи про припинення діяльності установ, створених урядом 
Української Держави, формування місцевої народної охорони, організацію роботи комісій постачання 
населення продуктами харчування та паливом, скасування дії грошових знаків Російської Республіки та 
введення в обіг державної української грошової одиниці – гривні, бойову та фізичну підготовку козацького 
війська, боротьбу з агітацією проти уряду УНР, спекуляцією і мародерством; впровадження державної 
української мови, призначення повітових комісарів. 

Телеграми Херсонського губвиконкому, повітового ревкому про підготовку повітового з’їзду рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, організацію набору добровольців та 
забезпечення постачання Червоної армії продуктами харчування, охорону поштово-телеграфних контор. 

Ф.Р-322 Бериславський волосний продовольчий комітет Херсонського повітового продовольчого 
комітету, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, інструкції Миколаївського губвиконкому, Херсонської повітової військово-
продовольчої комісії, листування про стягнення продподатку, боротьбу з трудовим дезертирством, 
розподіл земельних ділянок.  

Списки платників продподатку. 
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Ф.Р-324 Бериславський волосний комітет допомоги голодуючим Херсонського повітового комітету 
допомоги голодуючим, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922 рр. 

Постанова РНК УСРР про допомогу сім'ям червоноармійців, наказ Бериславського військревкому 
про заборону вивозу хліба у зв’язку з голодом. 

Списки, заяви голодуючих. 

Ф.Р-325 Виконавчий комітет Чаплинської районної ради народних депутатів, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 1445; 1925-1926, 1943-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 989; 1943-1981 рр. 

Постанови, рішення обласного, районного виконкомів, бюро райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, нарад та семінарів голів і секретарів сільрад. 

Розпорядження голови. Плани, звіти, довідки про роботу сільських та селищних рад, депутатських груп і 
комісій. Протоколи сходів громадян, проведення дня депутата, звіти депутатів перед виборцями. Умови 
соцзмагань, відомості про їх виконання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення.  
Відомості, довідки, звіти, листування з облвиконкомом та сільрадами про підсумки колгоспного 

будівництва, благоустрій та електрифікацію населених пунктів району, стан організаційно-масової роботи, 
будівництво виробничих, житлових об’єктів та шкіл, діяльність громадських організацій, релігійних громад, 
розвиток освіти, святкування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна, нагородження орденами і медалями 
передовиків виробництва та багатодітних матерів, присвоєння почесних звань. Списки населених пунктів 
району. 

Акти про збитки, заподіяні нацистськими окупантами громадянам (1944), приймання трофейного 
майна (1943). 

Списки депутатів, передовиків, спеціалістів.  
Штатний розпис, кошториси видатків, звіти про виконання кошторису. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Документи профкому. 

Опис 2 
Справ: 11; 1925-1926 рр. 

Протоколи засідань, звіти про роботу сільських виборчих комісій. 
Списки виборців та громадян, позбавлених виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 39; 1951-1979 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. Плани розвитку сільського господарства. Доповідна записка, 
відомості про стан автотранспорту. Характеристика цивільної оборони в районі. 

Опис 4 
Справ: 406; 1982-1990 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Соцзобов’язання, довідки про їх виконання. 

Довідки, листування з облвиконкомом, установами і організаціями про роботу депутатських груп, 
виконання місцевих бюджетів, розвиток сільського та житлово-комунального господарства, 
оздоровлення і соціальне забезпечення населення, стан народної освіти і культурно-масової роботи, 
роботу добровільних народних дружин.  

Довідки-характеристики населених пунктів-центрів сільрад. 
Статистичні звіти про зміни в складі депутатів, виконкомів, постійних комісій; організаційну роботу.  
Списки, клопотання про нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань. 
Штатний розпис, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів.  

Документи профкому. 

Ф.Р-326 Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 215; 1923, 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 194; 1944-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, довідки про 
роботу виконкому. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Умови соцзмагань, 
довідки про їх виконання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, використання фонду зарплати. Рішення, довідки 
про благоустрій селища, роботу вуличних комітетів та інших громадських організацій. Списки 
переселенців. 

Штатний розпис, кошторис видатків, бюджет, звіт про його виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Опис 2 
Справ: 21; 1923 р. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції Чаплинського райвиконкому, листування з ним про роботу 
райземуправління, сільради та сільських виконавців, стан хлібозаготівлі, порядок стягнення податків, 
розподіл насіннєвої позики, облік військовозобов'язаних, ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань комісій та секцій сільради, сходів громадян. Звіти депутатів перед виборцями. 
Списки безземельних. 

Ф.Р-327 Виконавчий комітет Червонополянської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червона Поляна Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 34; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1922-1926 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри Херсонського окружного, Чаплинського районного 
виконкомів, окружного військкомату, листування з ними про допомогу голодуючим, хід посівних 
кампаній, стягнення податків, розподіл насіннєвої позики, розвиток тваринництва, підготовку та облік 
військовозобов'язаних, стан культурно-просвітницької роботи.  

Протоколи сходів громадян, зборів членів сільського КНС. Звіти, відомості про роботу, акт ревізії 
каси.  

Списки громадян сільради, платників податків. Заяви громадян про реєстрацію актів громадянського 
стану. 

Відомості про проведення перевиборів. 

Ф.Р-331 Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хорли 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 309; 1921-1925, 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1921-1925 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри Херсонського окружного, Чаплинського районного 
виконкомів, окружного військкомату, листування з ними про порядок користування землями 
державного фонду, стягнення податків, облік худоби, облік та навчання допризовників, боротьбу з 
дезертирством та бандитизмом, роботу шкіл. 

Протоколи засідань президії, сходів громадян, загальних зборів членів сільського КНС. Акти 
обстежень роботи лікарні, млина. 

Списки працівників Хорлівського міськвиконкому, громадян на отримання насіннєвої позики. 
Особові рахунки платників єдиного сільгоспподатку. 
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Опис 2 
Справ: 1; 1924 рр. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільської виборчої комісії.  
Список осіб, позбавлених виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 281; 1944-1965 рр. 

Постанови, рішення Каланчацького райвиконкому, листування з ним, райвійськкоматом про 
виконання соцзобов’язань, призов до школи ФЗН, роботу сільських рад. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому; плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти, відомості, інформації про роботу сільради, склад депутатів, чисельність населення, 
хід весняних польових робіт, надходження та використання фонду зарплати, благоустрій переселенців, 
будівництво, культурно-масову роботу.  

Акти документальної ревізії сільради. Звіти про роботу РАЦС. 
Списки депутатів, інвалідів ВВВ, репатріантів з Німеччини, платників податків, передовиків, 

багатодітних та одиноких матерів, пенсіонерів, нагороджених. 
Штатний розпис, кошторис видатків, бюджет, звіт про його виконання. 

Ф.Р-332 Виконавчий комітет Новокиївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокиївка 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 221; 1920-1926, 1943-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1921-1926 рр. 

Декрети, накази, постанови, циркуляри, інструкції, ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Херсонського губернського, Дніпровського повітового, Чаплинського районного виконкомів, 
Херсонського окружного військкомату, листування з ними про стягнення податків і штрафів, порядок 
здійснення державного страхування та конфіскації майна, розподіл насіннєвої позики, розгляд 
земельних суперечок, надання пільг сім'ям червоноармійців, облік військовозобов'язаних і 
допризовників, роботу хат-читалень. 

Протоколи засідань сільради, її секцій, сходів громадян.  
Відомості про збитки, заподіяні громадянам іноземною інтервенцією. Акти звільнення від 

сільгоспподатку. 
Списки громадян, платників податків, недоїмників, допризовників. Заяви громадян про відстрочку 

повернення насіннєвої позики. 
Відомості про особовий склад сільради. 

Опис 2 
Справ: 5; 1920-1925 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР, Херсонського губернського, 
Дніпровського повітового виконкомів, повітового військкомату про мобілізацію робітників, реєстрацію 
військовослужбовців царської армії. 

Протоколи сходів громадян про перевибори сільради. Доповіді про роботу сільради. 
Списки спеціалістів, власників млинів, військовозобов'язаних, військовополонених, виборців та 

позбавлених виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 176; 1943-1962 рр. 

Постанови, рішення, відомості Херсонського обласного, Каланчацького районного виконкомів, бюро 
райкому КП(б) України, листування з ними, райвійськкоматом та районними організаціями про збитки, 
заподіяні нацистськими окупантами, посилення прифронтового режиму, план сільського та колгоспного 
будівництва, стан скотарства, облік військовозобов'язаних, виконання бюджетів, підсумки соцзмагань. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про надходження та використання фонду зарплати. Відомості про підписку на 
державну позику, хід весняно-польових робіт, збір врожаю, реєстрацію актів громадянського стану.  

Списки переселенців із Західної України. 
Штатний розпис, кошториси прибутків та видатків, бюджет. 
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Ф.Р-333 Виконавчий комітет Каланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 63; 1920-1927, 1952-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1920-1927 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань РНК СРСР та УСРР, Миколаївського 
губернського, Дніпровського повітового, Чаплинського районного виконкомів, Херсонського окружного 
військкомату, листування з ними, НКВС УСРР, Дніпровським повітфінвідділом, організаціями про 
стягнення податків та гербових зборів, спрощене пільгове страхування худоби, порядок розподілу 
продовольчої позики, роботу кооперації, підготовку до призову, роботу відділу РАЦС, ліквідацію 
неписьменності.  

Протоколи засідань сільради, її президії, секцій, плани роботи. Протоколи сходів громадян, членів 
КНС, присуди, листування про землевпорядкування, стягнення сільгоспподатку, призов до Червоної 
Армії, збір коштів на користь голодуючих. 

Договори про оренду земель і торгових приміщень. Акти про збитки, заподіяні пожежами.  
Списки громадян, членів КНС, платників страхових внесків, недоїмників. Заяви, посвідчення, довідки 

громадян про виділення земельних ділянок, призначення та звільнення, призначення опікунами. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Опис 2 
Справ: 9; 1952-1955 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 
Штатний розпис, кошторис видатків дитсадка, бюджет, звіт про його виконання. 

Ф.Р-334 Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чорна Долина Каховського району Херсонського округу Одеської 
губернії 
Справ: 14; 1918, 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1918, 1921-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВЦВК, Дніпровського повітового ревкому, виконкому, військкомату 
про стягнення податків, підвищення гербових зборів, реєстрацію майстерень, облік іноземців і сектантів, 
боротьбу з дезертирством. 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. Відомості, листування про проведення посівної 
кампанії, культурно-масової роботи, стягнення податків, соціальне забезпечення громадян. 

Листування з Каховським відділенням Петроградського комерційного банку про переказ коштів з 
рахунку колишнього поміщика графа Мордвинова на рахунок повітової ради, розписка сільради в 
отриманні коштів (1918). 

Списки членів сільради, платників податків, неписьменних, бідняків, сиріт. 

Ф.Р-335 Виконавчий комітет Високопільської районної ради народних депутатів, смт Високопілля 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 863; 1927, 1946-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927 р. 

Листування з Заградівською сільрадою про ремонт школи, направлення працівників на курси 
секретарів, вибори народних засідателів. Списки кандидатів в народні засідателі. 

Опис 2 
Справ: 213; 1946-1962 рр. 

Постанови, рішення Високопільського райвиконкому, бюро райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань виконкому, нарад, семінарів голів та секретарів сільрад. Розпорядження 

голови. Плани роботи виконкому, розвитку сільського господарства в районі. 
Рішення, акти, відомості про соцзмагання між сільрадами, роботу закладів культури, стан 

комунального господарства, облаштування переселенців, працевлаштування репатрійованих. 
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Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, облвиконкомом, обласними управліннями і 
відділами, колгоспами про організаційно-масову роботу, економічний стан колгоспів та виконання ними 
планів, будівництво господарських і культурно-побутових об’єктів, заготівлю кормів, кредитування 
переселенців, організацію позашкільних оздоровчих закладів, покращення побутового обслуговування 
населення. 

Списки представлених до нагородження урядовими нагородами, переселенців. 

Опис 3 
Справ: 27; 1971-1988 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 

Опис 4 
Справ: 622; 1967-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Відомості, 
доповідні записки про роботу виконкомів сільських та селищних рад. Накази виборців, звіти депутатів. 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій.  
Відомості, доповідні записки, листування з сільськими та селищними радами про стан організаційно-

масової роботи, виконання соцзобов’язань та ініціатив, будівництво соціально-культурних об’єктів, 
мосту через р. Інгулець, стан захворювання та виробничого травматизму в районі, боротьбу зі 
злочинністю, пияцтвом та самогоноварінням, нагородження орденами і медалями передовиків 
виробництва та багатодітних матерів. 

Штатний розпис, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  
Документи профкому. 

Ф.Р-336 Виконавчий комітет Високопільської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 103; 1922-1927, 1945-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1922-1927 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, 
Катеринославського губернського, Криворізького окружного, Апостолівського районного виконкомів, 
Криворізької повітової надзвичайної трійки, окружного військкомату, листування з ними про стягнення 
недоїмок, мобілізацію населення, боротьбу з бандитизмом, перереєстрацію коней. 

Статистичні відомості, акти обстежень майнового стану населення. Акт ревізійної комісії 
Апостолівського райвиконкому про політичний, економічний стан німецького населення.  

Відомості, плани, листування про стягнення єдиного сільгоспподатку, роботу шкіл. 
Списки, довідки, посвідчення громадян, описи майна. 

Опис 2 
Справ: 86; 1945-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Рішення, плани роботи виконкому. 
Протоколи сходів громадян. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, виконкому. 
Списки інвалідів ВВВ, сімей загиблих військовослужбовців. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-337 Виконавчий комітет Пригір'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Пригір'я 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 49; 1923-1931, 1945-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1923-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань президії РНК УСРР, НКВС УСРР, 
Херсонського окружного виконкому, земуправління, Великоолександрівського райвиконкому про 
роботу виконкомів, стягнення податків, повернення насіннєвої позики, охорону лісонасаджень, 
стягнення нотаріальних зборів, ведення діловодства. 
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Протоколи засідань секцій сільради. 
Інструкції, акти, листування про проведення посівної кампанії, стягнення податків, обов’язкове 

окладне страхування, роботу сільського осередку «Друзі дітей», призов до Червоної Армії. 
Списки громадян, платників податків. 

Опис 2 
Справ: 27; 1945-1952 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому; плани роботи.  
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення.  
Відомості, довідки, листування з райвиконкомом про роботу сільради, чисельність громадян, 

вигнаних до Німеччини, побутове облаштування переселенців. 
Кошториси видатків, бюджети. 

Ф.Р-338 Виконавчий комітет Озерівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Озерівка Великоолександрівського району Херсонського округу 
Одеської губернії 
Справ: 3; 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1924 рр. 

Накази Херсонського повітового військкомату, листування з ним про облік призовників. Листування 
з Великоолександрівським районним виконкомом, земуправлінням про орендування, заселення вільних 
земель; з Херсонським окрвідділом наросвіти про стан освіти, склад вчителів. 

Ф.Р-339 Виконавчий комітет Заградівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заградівка 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 16; 1923-1926, 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1926 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів про 
стягнення трудгужподатку. Протоколи засідань сільради. 

Акт передачі справ, облікова картка, автобіографія голови сільради (1923). 
Списки, особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 13; 1944-1949 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Списки сімей військовослужбовців, загиблих під час ВВВ. 
Кошториси видатків, бюджети. 

Ф.Р-340 Виконавчий комітет Наталинської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталине 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 18; 1925, 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 рр. 

Протоколи, акти, листування про розподіл пайків голодуючим дітям. 

Опис 2 
Справ: 17; 1944-1949 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. плани, звіти про роботу. 
Статистичні звіти про склад депутатів, їх списки, особові картки. 
Списки сімей військовослужбовців, загиблих під час ВВВ. 
Кошториси видатків, бюджети. 
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Ф.Р-341 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Великоолександрівського району Херсонського округу 
Одеської губернії 
Справ: 3; 1921-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921-1924 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, Наркомату землеробства УСРР, Херсонського окружного, 
Великоолександрівського районного виконкомів, Кочубеївського військового відділу, листування з 
ними про оренду земельних ділянок, роботу радянського апарату, заборону релігійних громад, облік 
населення, роботу з безпритульними дітьми. 

Ф.Р-342 Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Миролюбівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 193; 1921-1928, 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1921-1928 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Херсонського 
окружного виконкому, військкомату, Херсонської повітової надзвичайної комісії про порядок оренди та 
використання земельних ділянок, розвиток виноградарства, розподіл посівматеріалу, порядок розгляду 
трудових конфліктів, зняття з обліку військовозобов’язаних, боротьбу зі шкідниками. 

Протоколи засідань комісій сільради, сходів громадян. Статистичні відомості про посіви, наявність 
реманенту.  

Листування з Качкарівським районним управлінням міліції, про розшук підсудних, виконання 
судових вироків. 

Списки громадян, дітей, платників податків, сімей червоноармійців, нужденних, власників худоби. 

Опис 2 
Справ: 177; 1944-1968 рр. 

Постанови, рішення Нововоронцовського райвиконкому. Протоколи сесій, засідань постійних 
комісій, виконкому. Плани, доповідь (1952), довідки про роботу. Протоколи сходів громадян, накази 
виборців. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, роботу товариських 
судів.  

Довідка про історію сільради. Відомості про збитки, заподіяні нацистськими окупантами. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-344 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Цюрупинської районної ради 
депутатів трудящих, смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 28; 1947-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1947-1952 рр. 

Рішення Херсонського обласного, Цюрупинського районного виконкомів. Накази завідуючого. 
Протоколи засідань працівників, звіти про роботу культурно-просвітніх установ району. Статистичні 

звіти про роботу клубів. Плани проведення культурних заходів.  
Протоколи, акти, довідки про виконання договорів про соцзмагання. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-345 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Бериславської районної ради 
депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 8; 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1950-1952 рр. 

Плани роботи відділу, Будинку культури. 
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Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-347 Виконавчий комітет Бобровокутської сільської ради депутатів трудящих, с. Бобровий 
Кут Калінінського району Херсонської області 
Справ: 123; 1921-1923, 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1921-1923 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри ВУЦВК УСРР, Миколаївського губернського 
військревкому, Херсонського повітового, Снігурівського волосного виконкомів про проведення 
сільгоспробіт, створення запасів посівматеріалу, боротьбу з голодом, надання пільг незаможному 
селянству, боротьбу з епідеміями. 

Накази, циркуляри, листування про стягнення продподатку, проведення державного окладного 
страхування. 

Протоколи сходів громадян. Відомості про чисельність населення, площі озимих посівів, садів та 
виноградників. 

Список платників податків. 

Опис 2 
Справ: 111; 1944-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому; плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, будівництво, надходження та використання 
фонду зарплати, підсумки виборів. 

Списки переселенців. Погосподарські книги. Акти купівлі-продажу будівель. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-350 Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради народних депутатів, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 457; 1923-1926, 1944-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1923-1926 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, протоколи засідань 
президії Олешківського райвиконкому про діяльність сільрад, державне страхування, стягнення зборів, 
надання пільг, порядок призначення та обов’язки сільських виконавців. Витяг з протоколу ІІ районного 
з'їзду рад.  

Протоколи засідань Олешківської сільради, її секцій, сходів громадян сіл Олешки і Солонці. Звіти 
про роботу сільради.  

Протоколи засідань Олешківського комітету допомоги жертвам інтервенції про облік збитків, 
заподіяні іноземною інтервенцією.  

Акти обстеження Олешківської народної лікарні, визначення майнового стану селян.  
Списки громадян с. Олешки, допризовників, вчителів району, платників податків, сільських 

виконавців. Довідки, посвідчення громадян.  

Опис 2 
Справ: 84; 1944-1956 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Умови 
соцзмагань, довідки про їх виконання.  

Статистичні звіти про кількість посівних площ, наявність худоби. Списки установ і організацій 
смт Олешки. 

Списки передовиків. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
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Опис 3 
Справ: 353; 1957-1986 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, довідки про 
роботу. Накази виборців, звіти депутатів. Соцзобов’язання, акти про їх виконання.  

Відомості про економічні показники, соціальний і культурний розвиток міста, чисельність населення, 
роботу громадських організацій. 

Списки нагороджених урядовими нагородами. 
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-351 Виконавчий комітет Підстепненської сільської ради депутатів трудящих, с. Підстепне 
Голопристанського району Херсонської області  
Справ: 116; 1921-1926, 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1921-1926 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, Херсонського окружного, 
Олешківського районного виконкомів, Олешківського волосного ревкому, листування з ними про 
землеустрій, кількість посівних площ, виконання норм трудгужподатку та продрозкладки, реевакуацію 
громадян, реєстрацію актів громадянського стану, організацію осередків «Доброхім». 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. 
Довідки, відомості про проведення податкової кампанії, державне страхування, роботу відділу РАЦС, 

ліквідацію неписьменності, святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня. 
Акти розділу майна. Списки виборців, переселенців. Розписки, посвідчення громадян. 

Опис 2 
Справ: 94; 1944-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому; плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність 
посівних площ, надходження та використання фонду зарплати. 

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети та звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-352 Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Великі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 184; 1920-1926, 1945-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1920-1926 рр. 

Циркуляри, вказівки, протоколи засідань президії Олешківського райвиконкому, земуправління, подат-
кової комісії, КНС, КВД, листування з ними про розподіл та повернення насіннєвої позики, надання пільг і 
допомоги інвалідам, сім'ям червоноармійців, реєстрацію релігійних громад, роботу відділу РАЦС та шкіл.  

Протоколи сходів громадян. 
Відомості, акти про обстеження майнового стану населення, чисельність та використання дієздатного 

населення, наявність худоби. Договори оренди земельних ділянок. 
Списки платників податків, виборців, позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 162; 1945-1963 рр. 

Рішення Цюрупинського райвиконкому про встановлення меж с. Великі Копані, план будівництва та 
благоустрою колгоспного ринку (1954). 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість господарств, 
надходження та використання фонду зарплати.  

Акти про виявлення поховань періоду ВВВ, довідки про прибуття та розміщення переселенців. 
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Списки громадян, вигнаних до Німеччини, репатрійованих, військовослужбовців, інвалідів.  
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів.  

Ф.Р-353 Виконавчий комітет Козаче-Лагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі 
Лагері Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 137; 1920-1925, 1946-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1922-1925 рр. 

Інструкції Наркомату юстиції УСРР.  
Відомості про рух, реєстрацію населення. Списки, заяви, довідки громадян, особові рахунки на 

отримання насіннєвої позики. 

Опис 2 
Справ: 131; 1946-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість будинків, підсумки 
сівби. Довідки про благоустрій села. Списки членів постійних комісій, господарств. 

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-354 Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 173; 1922-1926, 1943-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1922-1926 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи нарад, засідань ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС 
УСРР, Одеського губернського, Копанівського волосного, Херсонського окружного, Олешківського 
районного виконкомів, Дніпровського повітового військкомату про землеустрій, порядок розгляду 
земельних суперечок, повернення насіннєвої позики, встановлення розмірів і стягнення податків та 
зборів, організацію батрацьких осередків, облік худоби, ліквідацію неписьменності, реєстрацію 
безпритульних, проведення паспортизації.  

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. Листування з волосним, районним виконкомами, 
народним судом про рух населення, роботу пошти, притягнення громадян до судової відповідальності. 

Списки громадян, платників податків, виборців, недоїмників, допризовників. Посвідчення громадян. 
Особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 127; 1943-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Умови соцзмагань, довідки про їх виконання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. Списки медичних закладів, 
шкіл. Довідки про розвиток скотарства, наявність худоби в колгоспах.  

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. Списки депутатів, членів 
постійних комісій. 

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 
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Ф.Р-355 Виконавчий комітет Костогризівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костогризове 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 143; 1922-1923, 1943-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Списки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 142; 1943-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому; плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед ними. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби, 
надходження та використання фонду зарплати.  

Акти про збитки, заподіяні нацистськими окупантами громадянам села. Списки індивідуальних 
господарств. 

Штатні розписи, кошториси видатків сільради та підпорядкованих установ, бюджети та звіти про їх 
виконання. 

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Ф.Р-356 Виконавчий комітет Новокостогризівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новокостогризівка Чаплинського району Херсонського округу 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1923 рр. 

Листування з Дніпровським повітземвідділом, Чаплинським волвиконкомом про розподіл земельних 
ділянок, забезпечення населення паливом, боротьбу з безпритульністю, культурно-масову роботу. 

Ф.Р-357 Виконавчий комітет Старомаячківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара 
Маячка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 168; 1919-1927, 1945-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1919-1927 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губернського, 
Дніпровського повітового, Херсонського окружного, Олешківського районного, Маячківського 
волосного виконкомів про боротьбу з економічною розрухою, проведення податкової кампанії, боротьбу 
з трудовим дезертирством, стягнення податків на користь голодуючим, роботу закладів охорони 
здоров'я.  

Протоколи засідань сільради, сходів громадян про проведення продподаткової кампанії. Відомості 
про природний рух населення на території сільради. Листування з райвиконкомом про соціальне 
забезпечення, встановлення опіки над дітьми-сиротами.  

Списки громадян, сімей червоноармійців, власників худоби.  

Опис 2 
Справ: 148; 1945-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, засідань вуличних комітетів, звіти депутатів перед виборцями. Договори про 
соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, індивідуальних господарств, 
наявність худоби і посівних площ, надходження та використання фонду зарплати. 

Списки вигнаних до Німеччини. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-358 Виконавчий комітет Раденської сільської ради депутатів трудящих, с. Раденськ 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 261; 1922-1925, 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1922-1925 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК УСРР, 
Одеського губернського, Херсонського окружного, Дніпровського повітового, Олешківського районного 
виконкомів, листування з ними про порядок використання пільг, проведення податкової кампанії, 
надання позик населенню, порядок видачі патентів, націоналізацію будівель, облік військово-
зобов'язаних, роботу комісії допомоги дітям, ліквідацію неписьменності, профспілковий рух на селі. 

Протоколи засідань комісій та секцій сільради, сходів громадян, загальних зборів членів КВД, 
сільських осередків МОДР, «Повітрофлоту». Доповідь про роботу сільради.  

Статистичний звіт про рух населення. Акти обстеження майнового стану членів КВД.  
Листування з органами міліції, карного розшуку, судом про супровід заарештованих, притягнення до 

відповідальності правопорушників.  
Списки громадян, платників податків, десятихатників, неписьменних. Довідки, заяви, посвідчення 

громадян. 

Опис 2 
Справ: 170; 1944-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби і посівних 
площ, надходження та використання фонду зарплати. 

Акти перевірки матеріально-побутових умов сімей військовослужбовців та інвалідів ВВВ. Списки 
вигнаних до Німеччини та репатрійованих, депутатів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-359 Відділ народної освіти Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії  
Справ: 109; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 109; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, положення, інструкції, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК УСРР, 
Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, відділів наросвіти про матеріальне 
забезпечення, покращення санітарного стану, надання приміщень школам та дитбудинкам, забезпечення 
дітей-сиріт, стягнення податків на користь голодуючих. 

Звернення ЦК КП(б) України про професійно-технічну освіту, правила прийому учнів в технікуми 
УСРР. 

План роботи Миколаївського губвідділу політпросвіти. 
Протоколи засідань волосних осередків профспілки «Робос», педагогічних рад шкіл та дитбудинків. 

Доповідь про роботу колегії професійної освіти Дніпровського повітвідділу наросвіти. 
Відомості про ремонт, роботу шкіл, засівання присадибних ділянок, захворюваність дітей. Списки 

шкіл, акти обстежень стану дитячих закладів, медичного обстеження дітей. Листування з відділами, 
установами освіти про організацію та укомплектування шкіл лікнепу вчителями, придбання учбових 
посібників, постачання продовольства, видачу школам посівматеріалу. 

Списки працівників шкіл, дитбудинків, вчителів, дітей шкільного віку. Заяви, посвідчення, довідки 
вчителів, дітей-сиріт. 

Відомості нарахування зарплати вчителям. 
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Ф.Р-360 Відділ соціального забезпечення Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 65; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1919-1923 рр. 

Декрети, накази, постанови, положення, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату соціального 
забезпечення УСРР, Миколаївського губвідділу соцзабезпечення, листування з ними та волвиконкомами 
про соціальне забезпечення громадян, організацію КВД. 

Списки, заяви громадян, протоколи, відомості про надання соціальної допомоги, призначення пенсій 
громадянам, червоноармійцям та членам їх сімей, встановлення опіки над сиротами. Протоколи, акти 
обстежень стану здоров'я, сімейного та майнового стану громадян.  

Опитувальні листи громадян, постраждалих від контрреволюції. 
Відомості на видачу продовольства сім'ям червоноармійців. 

Ф.Р-361 Комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 39; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1920-1923 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань президії, доповіді, звіти про роботу повітового комітету. Протоколи 
з'їзду, нарад представників комітетів допомоги голодуючим по повіту. 

Відомості, листування з губернським, волосними, міськими комітетами допомоги голодуючим про 
чисельність голодуючих, збір коштів, надання допомоги безпритульним, відкриття пунктів харчування, 
боротьбу з наслідками голоду, розподіл насіннєвої та продовольчої позик, рух грошових сум та 
продуктів. 

Списки, посвідчення працівників, голодуючих. 

Ф.Р-362 Відділ охорони здоров'я Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 35; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1920-1923 рр. 

Постанови, положення, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату охорони здоров'я УСРР, 
Миколаївського губернського, Дніпровського повітового ревкомів, виконкомів, військкоматів, відділів 
охорони здоров'я про роботу відділу, боротьбу з епідеміями, санітарний стан повіту, проведення 
профілактичних заходів, відміну трудової повинності медперсоналу, стан закладів охорони здоров'я. 

Протоколи засідань повітового відділення профспілки «Медпрацівник», санітарних комісій, нарад 
лікарів. Звіти, доповіді, відомості про роботу відділу.  

Положення, інструкції, звіти, листування про організацію шкіл для середнього медперсоналу. Умови 
оренди приміщень. 

Списки, заяви працівників відділу, медперсоналу, хворих. Накази з особового складу. Відомості 
нарахування зарплати медичним працівникам. 

Ф.Р-363 Управління Дніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління 
Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 125; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 125; 1920-1923 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Головного управління міліції УСРР, управлінь Херсонської, 
Миколаївської, Одеської губернської, Херсонської окружної міліції, Дніпровського повітового 
виконкому, повітової надзвичайної комісії, листування з ними та районами міліції про боротьбу з 
бандитизмом, злочинністю, дезертирством. 
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Накази начальника, доповіді, рапорти про роботу управління та районів міліції. Оперативні зведення про 
політичний стан волостей, кількісний і якісний склад повітової міліції, наявність обмундирування, коней та 
зброї.  

Протоколи обшуків, допитів, вилучення зброї та обмундирування. Листування з районами міліції, 
арештним будинком про арешт громадян, накладення дисциплінарних покарань на міліціонерів, охорону 
установ, пересилку речових доказів, політпросвітню діяльність. Заяви громадян про видачу документів, 
свідоцтв на право проживання. 

Зведення про рух загонів Махна по Дніпровському повіту (1920-1921). 
Кошториси видатків управління. 
Накази начальника з особового складу. Списки, заяви, посвідчення, довідки працівників, рапорти про 

прийом, переміщення, звільнення зі служби, листування з районами міліції про рух кадрів. Вимогові 
відомості на видачу зарплати працівникам управління. 

Ф.Р-364 Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 261; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 261; 1919-1923 рр. 

Адміністративно-організаційний підвідділ 
Постанови, циркуляри, протоколи засідань Президії ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства 

УСРР, Миколаївського, Одеського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, економічних 
нарад, листування з губземвідділом про стягнення податків, відведення землі, надання пільг 
незаможному селянству, реєстрацію статутів артілей, мобілізацію спеціалістів сільського господарства. 

Накази, протоколи засідань колегії відділу. Доповіді, звіти про роботу волосних земвідділів. 
Списки, заяви, анкети, автобіографії працівників, делегатів повітового агрономічного з'їзду. 
Підвідділ землеустрою 

Закони, постанови Робітничо-Селянського уряду, ІІ, V Всеукраїнських з'їздів рад про порядок 
відведення землі, землекористування. Протоколи губернського з'їзду землевпорядників, засідань 
технічної колегії відділу, сходів громадян сіл. 

Справи про виділення, здачу в оренду, розподіл земельних ділянок установам, товариствам, 
КНС. Списки сільгоспкомун, артілей, ветеринарних пунктів. Умови, заяви, списки, довідки про 
виділення громадянам присадибних ділянок. 

Відомості про переселення з центральних губерній у Дніпровський повіт.  
Списки землевласників. 
Підвідділ сільського господарства 

Постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, губернського виконкому 
та земвідділу, листування з ними, волосними земвідділами про порядок передачі земель і стягнення 
податків, заготівлю насіння, розвиток і стан плодових розсадників. 

Протоколи засідань губернської колегії радгоспів, колегії підвідділу, повітової посівної комісії, 
сходів громадян сіл. Звіти про роботу підвідділу, волосних економічних нарад, посівних та ревізійних 
комісій. 

Накази, витяги з протоколів нарад, акти обстеження, описи майна, листування про реорганізацію, 
відведення землі, надання кредитів, ліквідацію радгоспів. Статути радгоспів. 

Відомості про передачу землі і будівель Олешківського жіночого монастиря радгоспу «Робітниця» (1921). 
Відомості про економічний стан волостей, надання насіннєвої позики, організацію посівних комісій, 

хід посівної кампанії. 
Списки культрадгоспів, націоналізованих млинів. Списки працівників радгоспів 
Відомості метеорологічних досліджень Бехтерської волості (1921). 
Акти, анкети перевірки стану посівів, обстеження дослідних ділянок. 
Списки працівників підвідділу, громадян, що отримали насіннєву позику. 
Лісовий підвідділ 

Описи, акти обстежень, креслення лісових дач повіту. 
Ветеринарний підвідділ 

Накази, постанови РНК УСРР, губвиконкому, повітового військкомату про роботу ветеринарних 
дільниць, заборону забою рогатої худоби, боротьбу з епідеміями, хід колективізації, мобілізацію 
ветеринарів, реалізацію врожаю овочів. 

Плани, звіти, доповіді про роботу підвідділу. 
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Протоколи сходів громадян сіл, загальних зборів членів радгоспів.  
Відомості, листування про боротьбу з чумою рогатої худоби по волостях повіту, профілактичні 

щеплення, видачу медикаментів. Акти забою уражених сапом коней. 
Списки власників худоби. Заяви ветлікарів про прийом на роботу. 
Підвідділ технічного постачання 

Постанови, циркуляри Наркомату землеробства УСРР, губернського земвідділу, листування з 
волосними земвідділами про порядок надання та користування сільськогосподарськими машинами, 
облік тракторів по артілях, оренду локомобілів. 

Акти, відомості, листування з волревкомами про облік, ремонт, використання машин, знарядь та 
матеріалів. 

Фінансово-матеріальний підвідділ 
Протоколи засідань президії повітового виконкому, земвідділу, листування з ними про порядок 

ведення бухгалтерії, встановлення 6-годинного робочого дня. Доповіді про роботу підвідділу, порядок 
ведення бухгалтерії. 

Кошторис видатків місцевого бюджету. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-365 Дніпровський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого 
комітету, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 435; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 336; 1920-1923 рр. 

Колегія 
Протоколи засідань продкому, виїзної сесії ревтрибуналу. 
Список працівників Скадовської заготконтори. 
Загальний відділ 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції, положення, протоколи засідань президій РНК СРСР, 
ВУЦВК, РНК УСРР, Реввійськради Республіки, Наркомату продовольства УСРР, Миколаївського, 
Одеського губернських ревкомів, виконкомів, продкомів про хід виконання продрозкладки, стягнення 
продподатків, хід посівної кампанії, організацію підвідділів заготсировини, порядок постачання 
продовольства Червоній Армії, лікувальні та дитячі заклади, норми провезення продовольства 
залізницями, рух кадрів. 

Накази, інструкції продкому, протоколи засідань колегії та президії, доповіді про роботу. Листування 
з губернським, волосними продкомами про рух кадрів. 

Зведення про політичний стан повіту і волостей. 
Мандати, посвідчення, анкети, особові справи працівників. Вимогові відомості, заяви на отримання 

пайків. 
Рахунково-фінансовий відділ 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського, Одеського 
губернських продкомів про підвищення гербових зборів, відрахування з продподатків на користь 
голодуючих, ліквідацію заборгованості по місцевих бюджетах. 

Накази комітету, доповіді про діяльність відділу. Листування з райпродкомами про порядок 
стягнення продрозкладки. 

Списки працівників. Прибутково-видаткові відомості. 
Відділ заготівель 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції, положення ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату продовольства 
УСРР, Одеського губернського продкому про порядок заготівлі сировини та фуражу, встановлення 
твердих відпускних цін, організацію молочних ферм. 

Накази по 15-й Стрілецькій Сиваській дивізії про вивіз хліба у Донбас і Крим (1921). 
Протоколи засідань Дніпровської повітової економічної наради, посівкому, правлінь райспілок, 

сходів громадян. Доповіді податкових агентів. 
Списки працівників відділу, культрадгоспу «Асканія-Нова», громадян с. Федорівка, власників корів 

м. Олешки, членів Олешківської релігійної громади. 
Млинно-контрольний відділ 

Виписка з протоколу засідання Дніпровської повітової економічної наради, листування з губернським 
продкомом про здачу в оренду млинів, звільнення їх від податків. Документи про експлуатацію млинів. 
Особові справи колишніх власників млинів, олійниць. 
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Податковий відділ 
Постанови РНК УСРР, Одеського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, повітового 

продкому про стягнення податків, реалізацію продуктів, повернення насіннєвої позики. 
Протоколи засідань повітової продовольчої п’ятірки, волосних податкових комісій про організацію 

заготконтор, зсипних пунктів, комісій по боротьбі з приховуванням землі, звільнення від продподатку. 
Плани, звіти, доповіді про роботу повітового продкому. Акти обстеження підприємств харчової 
промисловості Збур'ївської волості (1921). 

Протоколи сходів громадян, заяви про звільнення від продподатку, акти обстеження, конфіскації 
майна громадян. Списки платників податків, недоїмників по волостях. 

Відомості, інформаційні зведення райпродкомів про виконання продрозкладки, листування з 
райпродкомами про заготівлю і переробку сировини. 

Зведення про політичний стан повіту. 
Статистичний відділ 

Протоколи засідань повітової комісії по боротьбі з приховуванням землі. Акти обстеження наявності 
землі по волостях і окремих господарствах. 

Господарський підвідділ 
Листування з відділами про видачу пайків працівникам, розподіл господарських товарів, 

канцприладдя. 
Бухгалтерія 

Накази, постанови Наркомату продовольства УСРР, ВРНГ УСРР про встановлення твердих цін на 
продукти і товари. 

Опис 2 
Справ: 99; 1921-1923 рр. 

Циркуляр, виписки з протоколів засідань президії, листування з Одеським губернським продкомом 
про обстеження стану млинів, порядок їх оподаткування, надходження продовольчого та помелподатків. 

Окладні листи, анкети, списки, особові справи колишніх власників та орендарів млинів, олійниць. 

Ф.Р-366 Дніпровська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського губернського 
відділу робітничо-селянської інспекції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 72; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1920-1922 рр. 

Постанови, накази ВУЦВК, Миколаївської губернської, Дніпровської повітової РСІ. Протоколи 
засідань інспекції, загальних зборів членів волосних груп сприяння РСІ. Звіти про роботу повітової, 
волосних РСІ, підпорядкованих установ. 

Акти обстеження продовольчих закладів та підприємств. Листування з Херсонською РСІ, 
Дніпровським повітовим військкоматом про постачання продовольчих товарів, проведення ревізій. 

Протоколи допитів, заяви громадян про повернення конфіскованого майна, протизаконні дії службових 
осіб.  

Анкети працівників державних установ.  

Ф.Р-367 Херсонська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського губернського 
відділу робітничо-селянської інспекції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  
Справ: 36; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1920-1922 рр. 

Протоколи засідань Херсонської повітової комісії допомоги голодуючим. Накази повітових відділів 
земельного, охорони здоров'я, народної освіти. 

Зведення про політичний стан повіту. 
Протоколи обшуків, листування з повітовою надзвичайною комісією. 
Особові справи співробітників РСІ.  
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Ф.Р-368 Херсонська окружна контора Всеукраїнської державної торговельної контори з експорту 
та імпорту, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 16; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1924-1930 рр. 

Постанови, циркуляри Наркоматів зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, Держторгу УСРР.  
Відомості про заготівлю вторинної сировини. Листування про реалізацію товарів імпортного 

виробництва. 
Відомості нарахування зарплати працівникам заготпунктів. 

Ф.Р-369 Херсонське окружне аптечне управління окружної інспектури охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 180; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 180; 1923-1930 рр. 

Розпорядження, циркуляри Одеського губернського відділення «Укрмедторгу», Херсонського 
окрвідділу охорони здоров'я про відкриття хіміко-фармацевтичної лабораторії, роботу аптек м. Херсон, 
продаж медикаментів.  

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, плани, звіти, акти обстеження роботи 
аптекоуправління та аптек. Справи про керівництво роботою аптек.  

Діаграма торгового обігу підприємств Херсонського повітового аптекоуправління за чотири роки.  
Акти про використання та переоцінку медпрепаратів. Інвентарні описи сільських аптек. Листування з 

Українським правлінням та Одеським відділенням «Укрмедторгу», хіміко-фармацевтичними заводами 
про виготовлення та доставку медпрепаратів і товарів. 

Відомості про рух кадрів. 
Колективні договори. 

Ф.Р-370 Херсонське окружне агентство Всеукраїнської кооперативної страхової спілки 
«Коопстрах», м. Херсон Одеської області 
Справ: 7; 1928-1929, 1933-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1928-1929, 1933-1935 рр. 

Інструкції про проведення страхування і обліку застрахованих земельних ділянок, худоби.  
Протоколи засідань Херсонської районної страхової комісії про виплату збитків за загиблих коней по 

зернорадгоспах. Акти про смерть застрахованих людей, падіж худоби, втрату вантажу. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-371 Херсонський відділ Всеукраїнської спілки мисливців і рибалок (ВУСМР), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 68; 1921-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1921-1929 рр. 

Протоколи Всеукраїнського з'їзду мисливців і рибалок, окружних з'їздів уповноважених районних 
відділень спілки, загальних зборів мисливців і рибалок.  

Розпорядження, інструкції ВУСМР про організацію районних та сільських відділень, гуртків 
мисливців і рибалок, порядок проведення полювання і рибальства, боротьбу з браконьєрством.  

Доповіді, тези, конспекти про результати роботи окружної ради ВУСМР. 
Справи про роботу спілок мисливців Нижнього Дніпра. Списки членів спілок. 
Листування з окружним фінвідділом, установами та організаціями про порядок стягнення гербових 

зборів, реєстрацію вогнепальної зброї. 
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Ф.Р-372 Херсонський річковий порт Українського міжгалузевого державного об'єднання річкового 
флоту, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2359; 1920-1932, 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 210; 1920-1929 рр. 

Адміністративний відділ 
Постанови ВЦВК, Ради Праці та Оборони СРСР, РНК РРФСР про заходи щодо покращення роботи 

водного транспорту України. 
Накази, циркуляри Центрального управління річкового транспорту Південного округу шляхів 

сполучення, Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства про реорганізацію транспортних 
споживчих товариств, перейменування пароплавів, звільнення державних та комунальних підприємств 
від сплати промислового податку. 

Угода між Чорноморсько-Азовським та Доно-Кубанським держпароплавствами про перевезення 
вантажів. 

Ати обстеження ремонту, списки парових і непарових суден. 
Листування з експортними установами про відвантаження хліба, з пристанями про експлуатацію та 

розклад руху суден. 
Списки зброї та боєприпасів охорони водного транспорту. 
Списки працівників по відділах. Накази інспекторської частини охорони з особового складу. 
Бюро нормування  

Протоколи засідань правління, розціночно-конфліктної комісії Нижньодніпровсько-Бузького 
держпароплавства про хід ремонту суден, роботу комерційно-експлуатаційного відділу. 

Накази, циркуляри Центрального управління річкового транспорту Південного округу шляхів 
сполучення, положення, листування про зміну порядку звільнення працівників водного транспорту, 
оплату праці підсобного та обслуговуючого персоналу, учнів, підлітків на водному транспорті. 

Плани, звіти про роботу бюро. 
Списки робітників і службовців по розрядах. 
Відділ заготівель 

Накази, циркуляри Наркомату шляхів сполучення СРСР про децентралізацію матеріального 
постачання і матеріальної звітності, про наукову організацію праці на транспорті, зміну форм 
статистики праці. 

Договори, списки договорів Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу, які перейшли до 
держпароплавства. 

Бюро головного інженера 
Виробничі програми, плани, відомості про хід ремонту суден. 
Справа про аварію пароплава «Гонець». 
Бухгалтерія  

Накази управління Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства про реорганізацію лінійного 
відділу та з особового складу. 

Штатні розписи. 

Опис 2 
Справ: 5; 1921-1925 рр. 

Накази Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства про облік осіб командного складу, порядок 
користування водними шляхами. 

Опис 3 
Справ: 146; 1922-1932 рр. 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР, інструкції, тимчасові правила про перехід на комерційний 
розрахунок. Наказ Всеросійської надзвичайної комісії, інструкції, протоколи засідань про організацію, 
діяльність трійок, п’ятірок по боротьбі з хабарництвом. Протоколи засідань трійок по боротьбі з 
хабарництвом, крадіжками, використанням службового положення. 

Доповіді представників уповноваженого Наркомату шляхів сполучення СРСР про політичні настрої, 
проведення партійної, профспілкової роботи серед працівників. Рапорти, листування про облік 
неблагонадійних працівників, їх списки. 

Відомості про збитки, заподіяні Нижньодніпровсько-Бузькому районному управлінню водного 
транспорту військами Врангеля, Махна під час Громадянської війни. 
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Документи про впровадження у Нижньодніпровсько-Бузькому держпароплавстві секретно-шифрувального 
діловодства, допуск працівників до секретного листування, порядок зберігання секретної інформації. 

Звіти, доповіді, відомості про рух коштів, технічний стан майна. 
Списки командного складу Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства. Відомості про майновий 

стан працівників. 

Опис 4 
Справ: 1209; 1944-1974 рр. 

Загальний (адміністративно-господарський) відділ 
Накази Міністерства річкового флоту СРСР, начальника порту. Протоколи виробничих, 

диспетчерських нарад. 
Звіти про роботу порту. Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва. 
Відділ праці та зарплати 

Накази, директиви, циркуляри Міністерства річкового флоту СРСР, Головного управління річкового 
пароплавства, начальника порту про надбавки за вислугу років, покращення організації праці, 
нормування зарплати, підбір та навчання кадрів. 

Протоколи нарад у начальника порту, загальних зборів службовців, засідань комісій з установлення 
трудового стажу для виплати надбавки за вислугу років. 

Положення, посадові інструкції працівників. Норми виробітку на вантажні роботи. Плани, звіти по 
праці. Довідки, акти про виконання соцзмагань, раціоналізаторство та винахідництво, переведення 
колективу на нові умови оплати праці, 5-тиденний робочий тиждень. 

Акти огляду суден, технічні характеристики перевантажувальних машин. 
Штатні розписи. 
Колективні договори, довідки про їх виконання. 
Плановий відділ 

Плани, звіти з основної експлуатаційної діяльності, навігаційні. Статистичні звіти про виконання 
планів вантажообігу, по праці, впровадження потужностей, використання основних фондів та 
капіталовкладень, роботу самохідних та несамохідних суден. 

Плани, титульні списки з капітального будівництва, ремонту. 
Калькуляції собівартості перевезень вантажів та вантажних робіт. 
Листування з Міністерством річкового флоту СРСР про використання фонду зарплати, оплату 

кваліфікованих робітників. 
Відділ механізації (технічний відділ) 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани розвитку та впровадження нової техніки. 
Технологічно-робочий проект будівництва набережної в центральній частині порту на р. Кошова. 

Технологічні карти обробки флоту. Титульні списки капітальних робіт по окремих об’єктах порту. 
Звіти про роботу порту в період навігації, виконання планів з капремонту, механізації. Статистичні 

звіти про наявність вантажно-розвантажувальних механізмів. 
Документи про забезпечення та зростання залізничного та водного перевезення вантажів, роботу 

перевалочних портів, впровадження нової техніки, раціоналізаторство та винахідництво. 
Раціоналізаторські пропозиції. 

Акти приймання в експлуатацію пасажирського павільйону, дерев’яної естакади.  
Комерційний відділ 

Протоколи нарад. Звіти про комерційну діяльність порту. 
Список флоту, закріпленого за портом. 
Пасажирський відділ 

Плани роботи пасажирського флоту, плани організаційно-технічних заходів по покращенню 
обслуговування пасажирів. Звіти про виконання планів пасажироперевезень за приміськими 
маршрутами. Статистичні звіти про роботу вантажно-пасажирського флоту. 

Лабораторія наукової організації праці (НОП)  
Протоколи засідань ради НОП. 
Плани, звіти про впровадження НОП, підвищення продуктивності праці. Розрахунки економічного 

ефекту від впровадження пропозицій НОП.  
Вантажна дільниця 

Звіти про роботу дільниці. Довідки, відомості про виконання умов соцзмагань. 
Документи про стан праці та техніку безпеки. 
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Відділ кадрів 
Плани використання та розміщення кадрів, розрахунки потреби в них. 
Звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про наявність робітників, службовців, спеціалістів з 

вищою та середньо-спеціальною освітою. 
Плани заходів по впровадженню нової техніки, покращенню підбору, розстановки кадрів, зміцненню 

трудової дисципліни, втіленню ефективних методів праці. 
Документи про підвищення кваліфікації, характеристики працівників. Списки командного складу 

місцевого флоту. 
Бухгалтерія 

Документи про прийняття пристані Каховка у підпорядкування Херсонського річкового порту. 
Звіти бухгалтерські, з капітального будівництва, з капіталовкладень, з основної діяльності. Кошториси 

адміністративно-управлінських видатків. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 
порту. 

Опис 6 
Справ: 47; 1948-1959 рр. 

Відділ праці та зарплати 
Положення, посадові інструкції працівників порту. Норми виробітку на вантажні роботи. Порівняльні 

відомості проектної та досягнутої продуктивності праці. 
Колективні договори.  
Технічний відділ 

Накази, директиви Міністерства морського та річкового флоту СРСР, Дніпровського річкового 
пароплавства, документи про їх виконання. 

Протоколи технічних нарад. 
Плановий відділ  

Плани організаційно-технічних заходів, кон’юнктурний огляд діяльності, доповіді про роботу порту. 
Бухгалтерія 

Акти приймання-передавання порту при зміні керівництва, документальних ревізій фінансово-
господарської діяльності порту. 

Опис 7 
Справ: 545; 1975-1993 рр. 

Адміністративно-господарський відділ 
Накази начальника з основної діяльності, протоколи службових нарад. 
Плани впровадження нової техніки, скорочення втрат робочого часу, покращенню роботи 

транзитного флоту. Доповіді про роботу порту. 
Планово-економічний відділ 

Плани з основної експлуатаційної діяльності, по праці, навігаційні. Звіти про виконання планів 
вантажообігу, вантажних робіт, впровадження потужностей, роботу самохідних та несамохідних судів, 
по основних фондах та капіталовкладеннях, по праці. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Відділ організації праці та зарплати 

Протоколи, довідки, відомості про виконання колективних договорів, соцзмагань, встановлення 
місцевих норм виробітку працівникам на вантажно-розвантажувальних роботах, раціоналізаторство та 
винахідництво, перехід на нові умови оплати праці, 5-тиденний робочий тиждень. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 
Колективні договори.  
Відділ вантажної та комерційної роботи 

Протоколи виробничих нарад.  
Плани організаційно-технічних заходів по покращенню використання вантажної потужності вагонів 

та скорочення витрат часу під час вантажних операцій. Звіти про вантажно-комерційну діяльність. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань технічної ради, ради первинної організації науково-технічного товариства. 
Плани, звіти, відомості, довідки про впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій та 
винаходів, соцзмагання. 

Лабораторія з науково-технічної організації праці (НОП) і управління виробництвом 
Протоколи нарад ради НОП, плани економічного та соціального розвитку порту, впровадження НОП. 
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Розрахунки, звіти, довідки, листування про виробничо-фінансову діяльність порту, економічну 
ефективність впровадження НОП, проведення соцзмагань.  

Пасажирське управління  
Плани заходів, довідки, звіти про покращення обслуговування пасажирів, удосконаленню технічної 

експлуатації флоту, скороченню втрат робочого часу, проведення соцзмагань. 
Відділ капітального будівництва 

Плани організаційно-технічних заходів по забезпеченню виконання держплану економічного і 
соціального розвитку річкового порту. 

Акти держкомісії про приймання в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів.  
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, звіти про роботу з кадрами, 
довідки про стан трудової дисципліни. 

Бухгалтерія 
Звіти про фінансово-господарську діяльність, вантажно-комерційну роботу. 

Опис 8 Профспілковий комітет працівників порту 
Справ: 197; 1956-1992 рр. 

Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому, постійно діючої 
виробничої наради, товариських судів. 

Плани роботи комітету, організаційно-масових заходів по перетворенню м. Херсон у місто з високою 
продуктивністю праці, високою культурою та зразковим громадським порядком. 

Довідки, відомості про роботу порту щодо покращення комплексного обслуговування флоту, 
проведення соцзмагань, роботу школи комуністичної праці, ради ветеранів праці, роботу з населенням 
за місцем проживання у мікрорайоні «Річковий». 

Колективні договори, довідки про їх виконання. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-373 Херсонська окружна каса соціального страхування Наркомату праці УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 298; 1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 277; 1921-1930 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри РНК УСРР про боротьбу з прогулами, забезпечення робітників і 
службовців при тимчасовій втраті працездатності, визначення розмірів допомоги, розрахунок зі 
страхкасами за безробітних, порядок встановлення трудового стажу інвалідам праці. 

Протоколи засідань страхового комітету, комісій з перевірки знання української мови, з направлення 
хворих на лікування, пенсійної комісії, Херсонської контори «Агро-Джойнт». 

Справи про стягнення страхових внесків, реєстрацію господарств, артілей. 
Розрахункові відомості з нарахування страхових внесків на зарплату працівників. 
Заяви безробітних про надання матеріальної допомоги. Лікарняні листи. 
Списки працівників окружної каси соцстраху, застрахованих робітників і службовців, пенсіонерів, 

вдів та інвалідів праці. 

Опис 2 
Справ: 5; 1924-1928 рр. 

Директиви, циркуляри Наркомату праці УСРР, Одеського губвідділу соцстраху, листування з 
охорони праці та нарахування пенсій. 

Опис 3 
Справ: 16; 1923-1929 рр. 

Відомості нарахування зарплати, виплати страхових внесків. Акти про відмову від сплати страхових 
внесків. 
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Ф.Р-374 Херсонська окружна робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 381; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 345; 1924-1931 рр. 

Загальний відділ 
Накази, розпорядження, циркуляри Наркомату РСІ УСРР, Центральної контрольної комісії КП(б) 

України, Херсонської окружної РСІ, відомості про їх виконання. 
Протоколи засідань президії Херсонського повітвиконкому, бюро окружного та районного комітетів, 

низових осередків КП(б) України, комісії з чистки апарату установ м. Херсон, комісії з розподілу 
кредитів при Херсонському окружному земвідділі, інспекції праці, осередку раціоналізації при 
Херсонській конторі поштово-телеграфного зв’язку. 

Статути кооперативних закладів. 
Проект підручника з діловодства в райвиконкомах та сільрадах, розроблений НКРСІ УРСР. 
Листування з Наркоматом РСІ УСРР про залучення добровольців до роботи в РСІ, розгляд скарг 

установ та осіб, розміщених у пресі, закриття монастирської церкви, боротьбу з неписьменністю і 
безробіттям, чистку радапарату. 

Організаційно-масовий сектор 
Протоколи засідань економічної, ревізійної комісій, виробничих, конструкторських нарад, осередку з 

раціоналізації. 
Справи про організацію групи сприяння роботі РСІ із добровольців, проведення огляду громадського 

харчування. 
Документи про обстеження стану комунального господарства м. Херсон, українізації установ, роботи 

управління окружної міліції та карного розшуку, житлово-кооперативної спілки, дитмістечка 
ім. Петровського, дитколонії ім. Крупської, будинків робочих підлітків, ізолятора. 

Сектор промисловості 
Протоколи засідань виробничої, економічної комісій, осередку з раціоналізації. 
Документи про обстеження роботи заводів, артілей, фабрик, впровадження на них раціоналізації. 

Акти обстеження виконання виробничої програми заводами, стану бавовняних плантацій ходу, 
будівництва утилізаційного та хлібозаводів. 

Анкети, відомості про реєстрацію торгово-промислових товариств. 
Листування з Херсонським окрпланом про будівництво в м. Херсон елеватора, комишитового заводу, 

результати перевірки промислових підприємств, розгляд газетних заміток. 
Сектор сільського господарства  

Протоколи засідань Херсонського окрпосівкому, нарад голів районних і сільських ревізійних комісій. 
Протоколи, акти перевірок ходу хлібозаготівлі, реалізації врожаю, стягнення єдиного 

сільгоспподатку, ревізійного обстеження роботи установ, підприємств, радгоспів. 
Листування з Херсонським окрземвідділом, зернотрестом, райзерноспілкою про діяльність РСІ, 

надання допомоги господарствам, розгляд скарг, розміщених у пресі. 
Сектор транспорту і зв’язку  

Доповіді про роботу Чорноморсько-Азовського відділення тресту «Держсуднопідйом» та Експедиції 
підводних робіт особливого призначення, Дніпровського держпароплавства. 

Протоколи засідань осередку раціоналізації при Херсонській конторі поштово-телеграфного зв’язку. 
Листування з Херсонською конторою Дніпровського держпароплавства про наявність транспорту в 

порту, покращення роботи по перевезенню пасажирів та вантажів. 
Сектор торгівлі і кооперації 

Протоколи хлібних нарад Херсонського окрвідділу внутрішньої торгівлі. 
Протоколи, доповіді про результати обстеження діяльності Херсонської кредитспілки, митниць, 

хлібозаготівельних та інших підприємств. 
Фінансовий сектор 

Протоколи, акти ревізійних комісій установ та організацій м. Херсон. 
Листування з Херсонським окружним фінвідділом про ліквідацію залишків грошей народного фонду, 

грошові взаємозаліки. 
Бюро скарг  

Протоколи засідань бюро, комісії з чистки апарату окружного адмінвідділу, міліції, карного розшуку. 
Звіти, акти про роботу бюро. 
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Заяви, скарги громадян, листування з установами про їх розгляд. 
Група капітального будівництва 

Документи про хід будівництва підприємств з виробництва будматеріалів в м. Херсон, цивільного 
будівництва. Акти обстеження роботи Херсонської будконтори. 

Опис 2 
Справ: 35; 1926-1931 рр. 

Вказівки Наркомату РСІ УСРР, бюро Інституту державних бухгалтерів-експертів про чистку 
радапарату, ведення секретного діловодства. 

Протоколи засідань комісії з чистки радапарату установ та підприємств, списки працівників, які 
пройшли чистку. Листування з окружним відділенням ДПУ про засміченість радянських органів 
контрреволюційними елементами та боротьбу з ними. 

Списки громадян, позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-375 Земельний відділ Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 11; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1919-1923 рр. 

Земельний відділ 
Циркуляри про хід землевпорядкувальних робіт. Протоколи відкритого судового засідання колегії 

Миколаївського губернського земвідділу про затвердження проекту землевпорядкувальних робіт у 
Снігурівській волості, розгляд скарг громадян про неправильне надання землі. 

Протоколи технічних нарад Одеського губернського земвідділу про надання землі американській 
комуні «Ехо». Документи про реєстрацію та організацію статуту колгоспу емігрантів з Америки 
«Селянська культура». 

Листування про відведення земельних ділянок. 
Відділення тваринництва 

Проект розвитку тваринництва в Херсонській губернії. Звіти, доповіді про роботу відділення 
риболовства, зоотехнічного відділення.  

Список службовців відділення. 

Ф.Р-376 Бериславське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 11; 1920-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1920-1924 рр. 

Розпорядження, вказівки Всеукраїнського Центрального управління лісами, Миколаївського 
губернського лісового управління про відновлення лісового господарства, охорону, насадження лісів, 
лісозаготівлю. 

Акти приймання-передавання лісових дач. 
Відомості про рух кадрів. 

Ф.Р-377 Збур'ївське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Збур'ївка 
Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 7; 1921-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1924 рр. 

Розпорядження, вказівки Всеукраїнського Центрального управління лісами, Миколаївського 
губернського лісового управління про відновлення лісового господарства, охорону, насадження лісів, 
лісозаготівлю. 

Креслення захисних лісових дач. 
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Ф.Р-378 Олешківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1922-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1922-1927 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами, 
Миколаївського губернського лісового управління про відновлення лісового господарства, охорону, 
насадження лісів, лісозаготівлю. 

Протоколи технічних нарад при лісництві. Листування з Олешківським райвиконкомом про 
проведення лісомеліоративних робіт, облік і стан державного лісового фонду, боротьбу з лісовими 
пожежами. 

Відомості про рух кадрів. 

Ф.Р-379 Качкарівське лісництво Головного управління лісоохорони і лісонасаджень СРСР, 
с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області 
Справ: 57; 1920-1928, 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1920-1928 рр. 

Накази, розпорядження Наркомату землеробства УСРР, Всеукраїнського Центрального управління 
лісами про охорону лісозахисних смуг, лісонасадження, проведення тижня лісу. 

Протоколи загальних зборів працівників. 

Опис 2 
Справ: 29; 1944-1951 рр. 

Накази Головного управління лісоохорони і лісонасаджень СРСР. 
Перспективні плани лісокультурних робіт. 
Протоколи виробничо-технічних нарад. Документи про соцзмагання. 

Ф.Р-380 Золотобалківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Золота Балка 
Нововоронцовського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 6; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1922-1924 рр. 

Постанови, накази, розпорядження РНК УСРР, Херсонського повітвиконкому, Одеського 
губернського лісового управління про охорону лісів, раціональне використання торфу. 

Списки працівників. 

Ф.Р-381 Відділ торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 47; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1924-1925, 1929-1930 рр. 

Звіти про роботу закладів кооперації і торгівлі, рух цін. 
Документи про проведення хлібозаготівельної кампанії. 

Опис 2 
Справ: 25; 1924-1930 рр. 

Директиви Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР про проведення хлібозаготівлі, регулювання 
торгівлі. 

Листування з установами та підприємствами про організацію торгівлі, рух кадрів. Анкети, біографії 
працівників. 

Опис 3 
Справ: 2; 1927-1928 рр. 

Директиви Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, листування з ним про проведення торгових 
операцій, продаж товарів приватним особам. 
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Списки працівників. 

Ф.Р-382 Радгосп «Дружба» Бериславського спецтресту м’ясо-молочних радгоспів і його робітничий 
комітет, с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 136; 1960-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1960-1968 рр. 

Плановий відділ 
Плани розвитку народного господарства, виробничо-фінансові плани, аналізи, звіти про виробничо-

фінансову діяльність, агрозвіти. Норми виробітку, госпрозрахункові завдання. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Будівельний відділ  

Плани по праці у будівництві. Титульні списки. 
Агрономічний відділ 

Плани з посіву озимих культур, внутрішньогосподарського землевпорядкування, Агрономічний звіт 
про посів зернових культур, збір врожаю та стан озимих культур. 

Структура посівних площ. 
Паспорти механізованих осередків. 
Зоотехнічний відділ 

Зведені відомості з племінної роботи, бонітування великої рогатої худоби і племінної роботи. 
Заводські книги обліку племінних корів. 

Бухгалтерія 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівлі при 
радгоспі «Дружба» 
Справ: 52; 1961-1968 рр. 

Доповіді, постанови профспілкової конференції. Протоколи засідань, плани роботи комітету. Звіти 
про оргмасову роботу. Статистичні звіти про членство у профспілках. 

Договір про соцзмагання з радгоспом «Дніпро».  
Колективні договори. 
Кошториси прибутків та видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-383 Дорожньо-транспортний автомобільний відділ Херсонського виконавчого комітету 
окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 66; 1926-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1926-1930 рр. 

Протоколи районних технічних нарад про затвердження мережі доріг. 
Плани, креслення дорожнього будівництва по Херсонському округу. 

Ф.Р-384 Херсонський міжкооперативний агрономічний комбінат Всеукраїнського об'єднання 
сільськогосподарських підприємств споживчої кооперації, м. Херсон Одеської області 
Справ: 18; 1928-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1928-1932 рр. 

Циркуляри про будівництво агроіндустріального комплексу, накази Всеукраїнського об’єднання 
сільськогосподарських підприємств споживчої кооперації, протоколи конференції директорів 
агрокомбінату про стан тваринництва, проведення хлібозаготівельної кампанії. 

Авансові звіти, акти приймання продуктів, табелі, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-385 Херсонська районна контора Українського хлібозаготівельного і борошномельного тресту 
(«Укрхліб»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 104; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1924-1928 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату торгівлі УСРР, Держторгу УСРР про охорону 
держпідприємств, проведення хлібозаготівельної кампанії, роботу кукурудзосушарень, відвантаження 
зерна. Правила зберігання зернового хліба. 

Акти приймання-здачі зернового хліба, кукурудзи на заготпункти. Листування з установами та 
організаціями про будівництво елеваторів, заготівлю зерна, рух хлібних вантажів, роботу 
зерносушарень. 

Ф.Р-386 Херсонська комісія у справах неповнолітніх правопорушників (СПОН) при відділі народної 
освіти, м. Херсон Одеської області 
Справ: 829; 1920-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1920-1929 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань Всеукраїнської Центральної, Одеської губернської, Херсонської 
окружної комісій у справах неповнолітніх правопорушників про розгляд обвинувачень у 
правопорушеннях, боротьбу з підлітковою злочинністю, заходи впливу на вихованців. 

Звіти, доповіді про роботу комісій. 
Документи про діяльність колоній, розшук і затримання неповнолітніх правопорушників, обстеження 

сімейного, психічного стану підлітків, зміну опікунства. 
Списки дітей, які перебувають на обліку; списки, характеристики вихованців дитбудинку-колектора. 
Списки працівників комісії. 

Опис 2 
Справ: 793; 1922-1933 рр. 

Особові справи по обвинуваченню неповнолітніх у крадіжках, хуліганстві, нанесенні тілесних 
ушкоджень, вбивствах. 

Ф.Р-387 Ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Миколаївського губернського земельного відділу, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Відомості про роботу лабораторії. 

Ф.Р-388 Херсонський об'єднаний ринковий комітет торговців (ринком), м. Херсон Одеської області 
Справ: 68; 1924-1929, 1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1924-1929, 1937 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркомату праці УСРР, ЦК Всеросійської профспілки 
ринкових працівників, Херсонського окружного виконкому, відділу внутрішньої торгівлі про юридичні 
права ринкомів, стягнення місцевих торгових зборів, здійснення приватної торгівлі. 

Протоколи засідань ринкому. Книги реєстрації патентів, договори, акти на оренду приміщень і 
територій. Списки торговців. 

Ф.Р-389 Херсонське управління окружного інженера при виконавчому комітеті Херсонської 
окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР 
Справ: 208; 1923-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 208; 1923-1931 рр. 

Плани, проекти, креслення, кошториси на будівництво, відновлення, капітальний ремонт, 
перепланування державних, громадських та приватних об’єктів. 
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Листування з райвиконкомами, районними техніками про спорудження і ремонт мостів, зміну 
маршрутів доріг, виявлення недозволеного будівництва. 

Заяви про дозвіл на ремонтно-будівельні роботи, підписки заявників про дотримання Будівельних 
правил та Статуту цивільного будівництва. 

Ф.Р-390 Херсонське окружне кооперативне товариство «Окркоопбуд», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 77; 1925-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1925-1929 рр. 

Протоколи засідань примирної камери, розціночно-конфліктної комісії та ліквідаційної комісій. 
Кошториси, рахунки на проведення будівництва, ремонту, облаштування об’єктів. Приймально-

здавальні акти ремонтно-будівельних робіт. 
Листування про постачання будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт. 
Накази з особового складу. Посвідчення, довідки, відомості нарахування зарплати. 
Колективні договори. 

Ф.Р-391 Херсонський міжрайонний виробничо-кооперативний пункт управління кролівництвом 
Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 43; 1932-1934, 1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1932-1934, 1937 рр. 

Постанови Наркомату землеробства УСРР, Одеської облколгоспферми, Херсонського 
міськвиконкому про організацію сільськогосподарського кооперативного будівництва, облік 
тваринництва, розвиток кролівництва. 

Протоколи засідань міськвиконкому, правлінь колгоспів про організацію кролівницьких ферм. 

Ф.Р-392 Херсонський державний трест зернових радянських господарств (Союззернотрест) 
Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 845; 1930-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 845; 1930-1937 рр. 

Секретар 
Постанови, вказівки, накази, інструкції Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, 

Головного управління зернорадгоспів СРСР, Одеського облвиконкому про пожежно-сторожову охорону 
зернорадгоспів. 

Відомості про наявність корів, річний надій молока. Телеграми про хід хлібоздачі, посівкампанії, 
наявність худоби, призначення директорів, відвантаження картоплі. 

Номенклатурний список працівників. 
Плановий відділ 

Промфінплани, штатні розписи, кошториси видатків зернорадгоспів. 
Відділ кадрів 

Зведення зернорадгоспів про наявність спеціалістів сільського господарства 
Накази начальника будівельної контори з особового складу.  
Документи про підготовку кадрів.  
Списки, особові справи працівників.  
Агрополівницький відділ 

Постанови, накази, вказівки, інструкції Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, 
Наркомату землеробства УСРР, Одеського облвиконкому. Плани, звіти про використання земель в 
польовому сівообігу, посадку городів, здачу зерна, облік уражених шкідниками рослин. 

Плани-креслення землевпорядкування зернорадгоспів. 
Тваринницький відділ 

Постанови, накази, вказівки, інструкції про постачання радгоспам медикаментів, боротьбу з 
захворюваннями тварин, проведення в радгоспах робіт з раціоналізації та винахідництву. 
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Плани, звіти про здачу молока і м’яса зернорадгоспами. Статистичні звіти про захворюваність і 
смертність тварин у зернорадгоспах, наявність худоби, надої молока. 

Погосподарські картки перепису худоби. 
Машино-технічний відділ 

Накази, постанови, інструкції, роботу енергоосередків в радгоспах, оплату праці шоферів, проведення 
робіт з раціоналізації та винахідництва, положення про норми витрат нафтопродуктів для тракторів. 

Протоколи технічних нарад. Відомості про наявність і виробничу потужність сільгоспмашин, акти 
техогляду. 

Сектор оперативного обліку 
Відомості про наявність ферм, поливних площ, великої рогатої худоби, кількість зданої державі 

худоби, чисельність робітників у зернорадгоспах, витрати пального. 
Виробничі, статистичні звіти радгоспів. 
Будівельний відділ 

Положення про будівельні контори. 
Відомості про чисельність робітників і службовців, рух пального, наявність посівних площ, худоби, 

однорічних, багаторічних трав. 
Титульні списки, калькуляції вартості будівництва об’єктів у зернорадгоспах, листування про стан 

капітального будівництва, покриття неоплачених рахунків, фактур, постачання будматеріалів. 
Креслення землевпорядкування зернорадгоспів. 
Відділ робочого постачання (ВРП) 

Положення про відділи постачання радгоспів. 
Накази начальника відділу. Плани товарообігу, громадського харчування, виходу продуктів 

тваринництва. Доповідні записки про роботу відділу. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність зернорадгоспів. Договори про постачання мила, 

консервів, бавовняних товарів. 
Позовні справи до постачальників про стягнення боргів, притягнення до відповідальності порушників 

трудової дисципліни. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Фінансовий відділ 

Плани фінансування капіталовкладень. Аналізи балансів, фінансові звіти. Зведені баланси 
зернорадгоспів. 

Накази директора з особового складу. Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Бухгалтерія 

Кошториси видатків, штатні розписи тресту і підвідомчих установ, розрахунки надходжень від 
реалізації продукції тваринництва по зернорадгоспах. 

Звіти, баланси фінансово-господарської діяльності зернорадгоспів. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-393 Херсонська контора Українського шкіряного тресту («Укршкіртрест»), м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 9; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1921-1925 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції РНК УСРР, «Укршкіртресту» про порядок заготівлі та збуту 
шкірсировини, кредитування галузі. 

Протоколи загальних зборів, доповідь про роботу контори. 
Листування з «Укршкіртрестом», Херсонським окружним управлінням міліції про заготівлю, збут 

сировини, забезпечення охорони Херсонського шкірзаводу. 

Ф.Р-394 Херсонське агентство Першого Українського пайового товариства «Погрузка», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 46; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1925-1927 рр. 

Циркуляри, інструкції по проведенню вантажних робіт, складанню звітності. Протоколи засідань 
комісії з охорони праці. 
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Акти оцінки майна, перевірки вантажів, повідомлення про прийом та відправлення палива. 
Листування з установами та організаціями про організацію і оплату вантажних робіт. Позовні заяви, 
касаційні скарги. 

Плани, кошториси на будівництво казарми для транспортних робітників. 
Відомості нарахування зарплати, особові картки працівників. 

Ф.Р-395 Херсонська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів 
(окрзерноколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 90; 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ:90; 1928-1930 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, «Укрзерноцентру», Херсонської окружної 

зерноколгоспспілки про видачу позик на розбудову колгоспів, закупівлю сільгоспмашин, забезпечення 
колгоспів сортовим насінням. 

Протоколи засідань окружної зерноколгоспспілки, комісії по реорганізації сільгоспкооперації. 
Посвідчення працівників. 
Організаційно-насіннєвий відділ 

Циркуляри «Укрзерноцентру», Української спілки насіннєвої кооперації, окружної 
зерноколгоспспілки про вирощування, контрактацію сортового насіння, виконання плану посіву олійно-
технічних культур. 

Протоколи засідань окружного посівного комітету про заготівлю насіннєвого матеріалу. 
Аграрно-виробничий відділ 

Циркуляри «Укрколгоспцентру», «Укрзерноцентру», листування з ними про стан колективізації, 
будівництво ферм, скотних дворів. 

Протоколи загальних зборів членів ТСОЗів. 
Звіти, відомості, листування про діяльність районних колгоспспілок, реорганізацію системи 

сільгоспкооперації Херсонського округу. 
Відділ машинного постачання 

Циркуляри «Укрзерноцентру», окружних зерноколгоспспілки, кредитспілки, листування з ними про 
проведення інвентаризації прокатних, зерноочисних пунктів, ремонт сільгосптехніки, роботу тракторних 
майстерень. 

Договори про розподіл сільгосптехніки по господарствах, акти обстежень машин. 
Насіннєвий відділ 

Постанови, циркуляри «Укрзерноцентру», Української спілки насіннєвої кооперації, окружної 
зерноколгоспспілки про апробацію, заготівлю насіння сортових зернових, бобових, олійно-технічних 
культур. 

Акти апробації та обстеження сортового засіву. 
Культурно-будівельний відділ 

Постанови циркуляри Наркомату праці УСРР, «Укрзерноцентру», Української спілки насіннєвої 
кооперації, окружної зерноколгоспспілки, листування з ними про видання, розповсюдження 
кооперативної, сільськогосподарської літератури, тимчасову мобілізацію для колгоспів рахівничого 
персоналу, організацію курсів для агропрацівників, колгоспних кадрів. 

Відомості про постачання бавовни по районах. 
Листування з колгоспами округу про проведення соцзмагань по підняттю культурного рівня села. 
Відділ меліорації та землевпорядкування 

Циркуляри, інструкції Українського колгоспного центру про проведення кооперативного 
будівництва, посівних та хлібозаготівельних кампаній. 

Документи (протоколи, відомості, листування) про проведення роботи щодо підвищення культурно-
побутового рівня в колгоспах. 

Відділ реалізації та контрактації 
Циркуляри «Укрколгоспцентру», Всеукраїнської спілки сільгоспкооперації «Сільський господар», 

окружної зерноколгоспспілки про проведення хлібозаготівлі, масової колективізації, підвищення 
врожайності сільгоспкультур, організацію громадського харчування, пересувних медико-санітарних 
консультацій у колгоспах, оздоровлення дітей та дорослих. 
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Протоколи, плани, доповіді, відомості, листування про проведення посівних, хлібо- та 
м'ясозаготівельних кампаній, заготівельну мережу райколгоспспілок, стан культурно-просвітньої роботи 
у колгоспах, організацію курсів для агропрацівників. 

Договори на контрактацію насіння. 
Фінансово-розрахунковий відділ 

Постанови, циркуляри Наркомату праці УСРР, «Укрзерноцентру», Української спілки насіннєвої 
кооперації, окружної кредитспілки про реорганізацію сільськогосподарських, кредитних спілок. 

Довідки, списки, листування про направлення студентів на тимчасову працю по колгоспах 
Херсонського округу. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-396 Херсонська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 800; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 800; 1923-1930 рр. 

Справи за позовами і клопотаннями громадян про виділення, продаж, розділ, оренду, підтвердження 
прав власності на нерухомість. 

Ф.Р-397 Всеукраїнська протичумна станція Ветеринарного управління УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 36; 1920-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1920-1925 рр. 

Накази, циркуляри Центрального ветеринарного відділу НКВС УСРР, губернської ветеринарно-
бактеріологічної лабораторії, Одеського, Миколаївського губернських, Херсонського повітового 
земвідділів, листування з ними про боротьбу з інфекційними хворобами домашньої худоби, порядок 
ведення обліку медикаментів. 

Положення про станцію. Звіти, доповіді, акти, рапорти про роботу станції, проведення будівельних 
робіт. 

План роботи Херсонського ветеринарно-бактеріологічного інституту (1925). 
Акти приймання рогатої худоби, договори про передачу хуторів у підпорядкування станції. 
Списки, довідки, посвідчення, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому профспілки, культурно-просвітницької комісії. 

Ф.Р-398 Радянське господарство (радгосп) «Комуніст» Бериславського спеціалізованого тресту 
м'ясо-молочних радгоспів і його робітничий комітет, с. Зміївка Бериславського району Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 65; 1962-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1962-1967 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Плановий відділ 

Виробничо-фінансові плани, аналізи виробничої діяльності, соцзобов’язання. 
Агровідділ 

Звіти про стан посівів, агрономічні звіти, технологічні карти. 
Зоотехвідділ 

Зведені відомості по бонітуванню крупної рогатої худоби, показники виробництва продукції 
тваринництва, зростання поголів’я худоби, аналізи виконання планових завдань. 

Відділ будівництва 
Статистичні звіти про будівництво переселенських будинків, акти приймання будівель та споруд. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Робітничий комітет 
Протоколи засідань робіткому, колективні угоди. 

Ф.Р-399 Херсонська окружна контора соціального страхування Всеукраїнського управління 
соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 712; 1922-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 540; 1924-1934 рр. 

Накази, постанови, вказівки РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, Держстраху УСРР, Херсонського 
окрвиконкому, окружної контори соцстраху. 

Звіти, доповіді про діяльність окружної контори, районних дільниць та агентів. Протоколи засідань 
окружної комісії з оцінки будівель. Акти ревізії кас, магазинів щодо розтрати державних коштів, справи 
з розслідування посадових зловживань. 

Листування з Наркоматом фінансів УСРР, правлінням Держстраху УСРР, Одеським обласним 
банком, сільрадами про порядок страхування майна, збір страхових платежів, страхування худоби, 
причини аварії вітрильників «Полярна зірка», «Вардаме», «Червоний привид», обстеження кредитних 
товариств. 

Відомості нарахування зарплати працівникам, особові справи районних агентів, справи по страхуванню 
життя працівників окрвиконкому, іменні реєстраційні списки обов’язкового страхування громадян м. Херсон 
та округу. 

Опис 2 
Справ: 90; 1922-1931 рр. 

Накази, постанови, вказівки РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, Держстраху УСРР, Херсонського 
окрвиконкому, окружної контори соцстраху. 

Звіти, відомості, акти, листування про діяльність окружної контори, кас, районних дільниць та 
агентів.  

Розрахункові листи, страхові плани, описи застрахованих будівель, відомості страхових платежів. 
Списки домовласників м. Херсон, громадян сіл. 

Відомості нарахування зарплати працівникам окружної контори соцстраху, племрадгоспу 
«Циммервальд», особові справи районних агентів. 

Опис 3 
Справ: 14; 1925-1929 рр. 

Вказівки Держстраху УСРР. Протоколи засідань комісії по чистці апарату. 
Листування з окружними конторами держстраху, окрвідділенням ДПУ про посадові зловживання, 

проведення гарантійного страхування. 
Списки, характеристики працівників. 

Ф.Р-400 Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і бджільницьких 
кооперативів і колективів (Дніпроплодовинспілка), с. Основа Каховського району Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 156; 1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 156; 1921-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВЦВК, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Всеукраїнської 
спілки сільськогосподарської кооперації, Одеського губернського, Херсонського окружного виконкомів 
про планування розвитку спеціальних культур та плодоовочевої кооперації, вирощування винограду на 
сипучих пісках, виробництво й торгівлю вином, сплату акцизного податку, надання податкових пільг, 
укладання договорів на землекористування, порядок кредитування, постачання сільськогосподарською 
та виноробною технікою. 

Статути спілки та її товариств. 
Протоколи засідань правління спілки, організаційного з’їзду уповноважених, загальних зборів членів 

товариств. 
Протоколи, доповіді ревізійної комісії, акти обстеження діяльності спілки. 
Плани, звіти, відомості, листування про роботу товариств спілки, врожайність, боротьбу зі 

стихійними лихами та шкідниками, заготівлю та розподіл саджанців, відкриття Херсонської консервної 

171 



 

фабрики та оптових складів, реорганізацію оптової торгівлі, постачання і збут продукції, ремонт 
приміщень спілки, її кредитування. 

Статистичні зведення про кількість товариств, чисельність членів спілки. 
Договори про реалізацію вина, здачу в оренду приміщень для винних складів. 
Баланси, відомості про фінансовий стан спілки. 
Списки, довідки, посвідчення, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-401 Херсонська міжрайонна станція Всесоюзного об'єднання по боротьбі зі шкідниками 
сільського і лісового господарства, м. Херсон Одеської області  
Справ: 160; 1930-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 160; 1930-1934 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Наркомату праці СРСР, РНК УСРР, 
Наркомату землеробства УСРР, Української економічної ради, Херсонського окрвиконкому про 
організацію в Україні державного тресту по боротьбі з гризунами, обстеження території на зараженість 
шкідниками сільгоспкультур, структуру станції. 

Накази, інструкції, плани, відомості, угоди, листування про проведення робіт по боротьбі зі 
шкідниками. 

Штатний розпис, документи бухгалтерського обліку. 
Накази завідуючого з особового складу, списки, облікові, особові картки працівників. 

Ф.Р-402 Комісія по боротьбі з наслідками голоду Херсонського повітового виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 31; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1921-1922 рр. 

Постанови, інструкції ВУЦВК про організацію волосних та сільських комітетів допомоги 
голодуючим. 

Протоколи засідань повітового, волосних комітетів, листування з Миколаївським губернським 
комітетом допомоги голодуючим про постачання продовольства. 

Справи домових комітетів бідноти. Списки громадян, потребуючих допомоги. 

Опис 2  
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Положення про місцеві комісії по боротьбі з голодом. 
Вказівки про розподіл насіннєвих позик, порядок стягнення податків з голодуючого населення. 
Документи про ліквідацію АРА. Листування з органами ДПУ, іноземними організаціями про роботу 

іноземних організацій. 
Списки їдалень для голодуючого населення. 

Ф.Р-403 Херсонська контора Всесоюзного акціонерного товариства з експорту хлібних продуктів 
(«Експортхліб»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 111; 1923-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 71; 1923-1935 рр. 

Накази, постанови ВЦВК, РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Наркомату зовнішньої торгівлі 
СРСР про зміну збору з експортованих хлібопродуктів, основні положення договорів з 
хлібозаготівельниками. 

Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції правлінь акціонерного товариства «Укрекспортхліб», 
Московської і Херсонської контор «Експортхліб» про фінансування, порядок отримання ліцензій на 
експорт хлібопродуктів, будівництво елеваторів, ведення товарно-матеріального обліку. 

Протоколи засідань, нарад Московської і Херсонської контор, біржової та державної хлібної комісій.  
Доповіді про діяльність контори. Листування з Наркоматом продовольства СРСР, правлінням 

Московської контори, Нижньодніпровсько-Бузьким держпароплавством, митницею, Хорлівською 
конторою «Експортхліб», Скадовським морським портом, торговими представниками СРСР в Афінах, 
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Відні, Лондоні, Осло та інших містах про відправлення, оплату та страхування вантажів, надання 
ліцензій, кредитів. 

Документи з особового складу. 

Опис 2 
Справ: 29; 1923-1932 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР про план 
хлібозаготівлі та експорту хліба, створення державних хлібних запасів. 

Огляди роботи контори, відомості про наявність хлібних вантажів на складах, у портах, продаж, ціни 
та кон’юнктуру світового хлібного ринку. 

Листування з акціонерним товариством «Експортхліб», Херсонським окружним відділенням ДПУ 
про експорт хліба, відправлення секретної кореспонденції. 

Списки працівників. 

Опис 3 
Справ: 11; 1931-1935 рр. 

Протоколи технічних нарад при Херсонській будівельній конторі «Хліббуд». 
Справа про завантаження британського пароплава. 
Листування з Наркоматом зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, правлінням Московської контори 

«Експортхліб», Херсонською міськрадою, відділенням Держбанку СРСР про постачання продовольства 
та обмундирування працівникам контори, придбання техніки для елеватора та підсобного господарства, 
господарське та фінансове забезпечення. 

Ф.Р-404 Херсонське відділення Всеукраїнської контори акціонерного товариства торгівлі хлібними 
та іншими сільськогосподарськими продуктами («Хлібопродукт»), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 63; 1922-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1922-1928 рр. 

Постанови, циркуляри, директивні вказівки, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату зовнішньої і 
внутрішньої торгівлі УСРР, Всеукраїнської контори «Хлібопродукт» про зниження торгових та 
накладних витрат, регулювання закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, санкції за їх 
порушення, фінансування приватних хлібозаготівельників, розмір оплати за вантажні роботи, 
страхування вантажів. 

Протоколи нарад при Наркоматі торгівлі УСРР, міжвідомчих нарад про реорганізацію хлібозаго-
тівельних мереж «Укрхліб» та «Хлібопродукт» (1926), засідань правлінь сільськогосподарських 
кредитних товариств і біржової комісії.  

Плани, звіти, доповідні записки, акти обстеження роботи відділення. 
Договори заготівельних пунктів про закупівлю хліба. 
Листування з Одеською конторою «Хлібопродукт», районними заготівельними та закупівельними 

пунктами про фінансування, закупівлю, заготівлю, відвантаження хлібопродуктів, наявність та облік 
запасів хліба, будівництво Херсонського елеватора. 

Фінансові звіти. 
Списки, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-405 Херсонська товарна біржа Херсонського окружного відділу торгівлі, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 22; 1924-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1924-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату військово-морського флоту СРСР, 
Наркомату торгівлі УСРР, Всеукраїнського бюро з’їздів біржової торгівлі про націоналізацію флоту, 
кордони Херсонського морського порту, регулювання оптових цін на хліб, гербовий збір з торговельних 
договорів, правила укладання біржових угод. 

Протоколи засідань Всеукраїнського конвенційного бюро хлібозаготівельників при Наркоматі праці 
УСРР, президії ради з’їздів біржової торгівлі, секцій Херсонської біржі, нарад при управлінні 
Херсонського морського порту, ревізійної комісії. 
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Листування з Харківською та Ленінградською товарними біржами, Херсонським заводом сільсько-
господарського машинобудування ім. Петровського про хлібозаготівлю, реєстрацію біржових угод. 

Журнал обліку особового складу. 

Ф.Р-406 Херсонська районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 48; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1922-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР, Херсонського 
окружного, районного, міського управлінь міліції про посилення боротьби з хуліганством, проведення 
хлібозаготівельної кампанії, облік зброї та транспорту, грошове забезпечення працівників, звільнення 
працівників міліції від обов’язків, не пов’язаних з їх основною діяльністю. 

Накази начальника, доповіді про роботу. 
Постанови, протоколи, листування з окружним, міським управліннями міліції, військкоматом про 

притягнення до відповідальності, проведення обшуків, допитів затриманих. Справи за звинуваченнями. 
Заяви, довідки громадян на право користування зброєю. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. Листування з управліннями міліції про рух кадрів. 

Ф.Р-407 Управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління 
Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 213; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 213; 1920-1923 рр. 

Центральне управління 
Накази, постанови, циркуляри Наркомату пошти і телеграфів РРФСР, НКВС УСРР, Наркоматів 

юстиції, РСІ УСРР, Головного, Миколаївського і Одеського губернських управлінь міліції про боротьбу 
з бандитизмом, злочинністю, дезертирством і спекуляцією, взаємодію з органами ДПУ, порядок 
здійснення арештів та адміністративних стягнень, облік церковного майна, боротьбу з приватними 
виробниками, участь міліції у стягненні продподатку, розвантаження в’язниць, забезпечення 
міліціонерів та членів їх сімей продовольчими пайками, проведення серед них політико-просвітньої 
роботи. 

Накази, телеграми Штабу Київського військового округу, губернського та повітового військкоматів, 
гарнізону м. Херсон про мобілізацію і облік військовослужбовців, боротьбу з самогоноварінням, 
епідеміями, укомплектування штатів міліції. 

Накази, циркуляри губернського, окружного, повітового управлінь міліції про боротьбу з 
бандитизмом та злочинністю, взаємодію з органами ДПУ, реорганізацію структури повітового 
управління, порядок адміністративних стягнень.  

Накази, положення губернського ревтрибуналу, Херсонського повітвідділу комунгоспу про боротьбу 
з голодом, санітарний нагляд, стягнення штрафів. 

Звіти, доповіді, відомості про стан і роботу повітового управління міліції. 
Рапорти районів міліції про наявність контрреволюційних агітаторів, сектантів, колишніх поміщиків. 

Списки арештованих куркулів. 
Листування з районами міліції, судовими і слідчими установами, Херсонською в’язницею про 

створення районних політбюро при міліції, боротьбу з загонами Махна та Григор’єва, облік колишніх 
поліцейських та вартових, проведення арештів, розподіл майна колишніх поміщицьких маєтків, 
заборону вивозу продуктів харчування з міста, санітарний нагляд на ринках. 

Списки вулиць, радянських установ м. Херсон, сіл по волостях з зазначенням чисельності населення.  
Документи про святкування 5-ї річниці радянської міліції, проведення двотижневика допомоги 

міліції, участь міліції у стягненні продподатку, охорону плавнів від вирубки, впорядкування торгівлі. 
Посвідчення про сімейний та майновий стан громадян повіту.  
Списки працівників. 
Політсекретаріат 

Циркуляри, інструкції Головного, Миколаївського і Одеського губернських, повітового управлінь 
міліції про організацію політичної роботи в органах міліції. 
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Доповіді про політичний стан, настрої населення та працівників міліції, боротьбу з голодом. 
Рапорти, статистичні відомості про наявність комуністів і партійних осередків по районах міліції та 

кінному загону. Списки комуністів. 
Організаційно-стройовий стіл 

Відомості про чисельність працівників, командного складу, наявність коней, зброї, майна повітового 
управління та районів міліції. 

Стіл оперативно-спеціальної служби 
Накази Херсонського губернського управління міліції, начальника тилу Херсонського повіту, 

повітового військового комісаріату про рух та чисельність повстанських загонів Махна. 
Доповіді, зведення про боротьбу з бандитизмом. 
Рапорти, інформаційні зведення про політичний стан волостей. 
Відділення карного розшуку 

Протоколи, заяви, листування про розшук осіб, краденого майна, худоби.  
Накази начальника відділення з особового складу. 
Господарська частина 

Постанова ВУЦВК про форму одягу міліції. 
Відомості, описи наявності і руху майна та зброї повітового управління, табель озброєння частин міліції 

УСРР. 
Акти приймання-передавання справ районів міліції. 
Листування з Миколаївським, Одеським губернськими управліннями міліції, Херсонським повітовим 

відділом комунального господарства про отримання й використання кредитів, оплату товарів, 
ремонтних послуг, забезпечення міліції обмундируванням. 

Стіл особового складу  
Накази начальника з особового складу. 
Рапорти, відомості, листування з Миколаївським, Одеським губернськими управліннями міліції про 

рух, кваліфікацію, матеріальне забезпечення кадрів. 
Протоколи засідань комісії по чистці радянського апарату, експертної комісії Херсонського 

повітвідділу охорони здоров’я.  
Листування з установами, профспілками, медичними закладами про відрядження міліціонерів для 

роботи в народному господарстві, медичний огляд працівників. 
Списки, посвідчення працівників. 
Бухгалтерія 

Правила вступу і проходження служби в лавах міліції УСРР. 
Рапорти агентів повітового карно-розшукового відділення про виплату відсотків за розкриті злочини. 
Кошториси видатків повітового управління і районів міліції, фінансові звіти. 
Відомості на видачу зарплати та продовольчих пайків працівникам. 

Ф.Р-408 Херсонське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Миколаївського 
губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 81; 1915-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1915-1921 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції, звернення РНК УСРР, Головного, 
Херсонського губернського, міського управлінь міліції, начальника тилу Херсонської губернії, 
Херсонської повітової надзвичайної комісії, коменданта м. Херсон, листування з районними 
управліннями міліції про організацію радянської міліції і відділення карного розшуку, боротьбу з 
бандитизмом, дезертирством і спекуляцією, порядок перебування під арештом членів виконкомів та 
працівників радянських установ, облік військовозобов’язаних, здачу зброї, надання звітності, 
направлення спеціалістів на роботу, реєстрацію офіцерів царської армії.  

Наказ Командуючого морськими і річковими силами Південно-Західного фронту про оголошення 
подяки військовим морякам і червоноармійцям, що брали участь в бою під Херсоном 15 червня 1920 
року. 

Щоденні, добові стройові зведення, рапорти про роботу. 
Справи за звинуваченнями громадян. Протоколи допитів та дізнань. 
Справи про видачу громадянам свідоцтв на право проживання. 
Схеми розподілу постів по районах міста. Список волостей по повітах. 
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Штатний розпис, статистичні зведення про соціальний склад працівників. 
Списки, особові справи, заяви, довідки, реєстраційні картки, відомості на видачу зарплати 

працівникам. 

Опис 2 
Справ: 8; 1920 р. 

Накази, циркуляри Херсонського губернського управління міліції. 
Листування з Херсонською повітовою надзвичайною комісією про створення органів міліції на 

місцях, укомплектування їх штатами, розшук підозрюваних осіб, нагородження працівників міліції. 
Особові картки колишніх працівників поліції. 
Списки працівників. 

Ф.Р-409 Херсонське окружне управління робітничо-селянської міліції і карного розшуку Головного 
управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР  
Справ: 680; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 680; 1922-1929 рр. 

Загальна частина 
Декрет, накази, постанови, циркуляри РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Головного, Одеського 

губернського, Херсонського повітового, окружного управлінь міліції, Одеської губернської 
прокуратури, Херсонського окружного військкомату про проведення службової реформи, 
комплектування Всеукраїнської школи міліції, боротьбу з бандитизмом, дезертирством, 
безпритульністю, хабарництвом, запровадження інституту судових виконавців, проведення військового 
призову, амністію, обіг коштовних металів і валюти, охорону телефонно-телеграфних та електричних 
мереж, реєстрацію іноземців, видачу свідоцтв на право проживання, охорону архівів, рух і 
нагородження працівників. 

Протоколи загальних зборів, нарад, зведення, доповіді, рапорти, довідки, акти обстежень, відомості 
про роботу окружного, міського, районних управлінь міліції, збір продовольства для міліції, культурно-
політичну та просвітницьку роботу серед працівників. 

Протоколи сходів громадян сіл про роботу органів міліції, боротьбу з самогоноварінням. 
Списки населених пунктів, відомості про чисельність населення по районах. 
Карний розшук 

Постанови, циркуляри Головного, Одеського губернського, Херсонського окружного управлінь 
міліції про адміністративну висилку осіб, реєстрацію зброї, арешт та звільнення громадян. 

Рапорти, зведення про події в м. Херсон. 
Справи по звинуваченню громадян. 
Листування з Херсонською окружною прокуратурою про розшук підозрюваних. 
Промислова міліція 

Накази, постанови, циркуляри Головного, Одеського губернського, Херсонського повітового, 
окружного управлінь міліції, Одеського губвиконкому про організацію промислової міліції. 

Протоколи загальних зборів, нарад працівників. 
Плани роботи, доповіді, відомості, листування з підприємствами, установами та організаціями, 

договори про охорону.  
Списки установ м. Херсон. 
Паспортний стіл 

Протоколи, посвідчення, заяви громадян про видачу свідоцтв на право проживання. 
Рапорти працівників про прийом та звільнення. 
Адресний стіл 

Списки зареєстрованих громадян. 
Стройовий стіл 

Накази по управлінню. 
Документи про облік та реєстрацію зброї. 
Господарська частина 

Накази, циркуляри Головного, Одеського губернського, Херсонського окружного управлінь міліції 
УСРР про встановлення норм видачі продовольства та матеріального забезпечення працівників. 

Рапорти районних управлінь про отримання продовольства. 
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Відомості на видачу зарплати працівникам. 
Стіл особового складу 

Накази, циркуляри Одеського губернського, Херсонського повітового, окружного управлінь міліції про 
реформування і новий територіальний розподіл органів міліції (1923), затвердження штатних розписів, рух 
кадрів. 

Протоколи засідань комісій відділу. 
Списки, особові справи, рапорти, довідки, заяви, посвідчення працівників. 

Ф.Р-410 Херсонська окружна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 2245; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2245; 1923-1930 рр. 

Касаційні скарги про розподіл майна, стягнення орендної плати, позбавлення і відновлення прав 
землекористування, розірвання договорів купівлі-продажу.  

Ф.Р-411 Херсонський уповноважений Одеської губернської ради народного господарства, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 464; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 464; 1920-1923 рр. 

Управління справами 
Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції РНК СРСР, ВРНГ СРСР, РНК УСРР, 

Херсонського, Миколаївського, Одеського губернських, Херсонського повітового раднаргоспів про 
організацію і функції Головпродукту, губернських і повітових раднаргоспів, порядок управління 
націоналізованими підприємствами, реорганізацію сільської кооперації. 

Звіти Уповноваженого Міністерства фінансів РРФСР по Україні (1920). 
Протоколи засідань колегій, президій Херсонського, Миколаївського губернських, Херсонського 

повітового раднаргоспів про стан промисловості Херсонського повіту, регулювання цін на продукцію 
підприємств, розробку родовищ торфу. 

Звіти, доповіді, зведення про роботу повітового раднаргоспу та його секцій, відбудову, 
націоналізацію і облік підприємств. 

Списки волостей Херсонського повіту, підприємств та їх колишніх власників. 
Листування з установами про постачання палива і сировини, страхування працівників, рух кадрів. 
Списки, особові картки, посвідчення, мандати працівників.  
Шкіряна секція 

Наказ уповноваженого про постачання Червоної армії та флоту. 
Протоколи ревізій, акти обстежень шкіряних фабрик. 
Доповіді, листування з установами про виконання військових замовлень. 
Кустарно-кооперативна секція 

Декрети, постанови, розпорядження РНК СРСР, РНК УСРР, Української ради трудової армії, 
губернського раднаргоспу про причини невиконання продрозкладки, розвиток та реєстрацію кустарних 
промислів, мілітаризацію поліграфічного виробництва, постачання фабрик та заводів. 

Протоколи засідань комісій секції про укладання договорів на виробництво товарів, оренду 
підприємств. 

Доповіді, відомості про діяльність кустарних майстерень, організацію артілей, реєстрацію їх статутів. 
Секція текстилю 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР, Наркомату продовольства УСРР про забезпечення потреб 
армії текстильними товарами, регулювання цін на вовну. 

Доповіді про роботу секції. 
Харчова секція 

Відомості, акти обстежень, листування про роботу підприємств харчової промисловості. 
Списки працівників. 
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Промислова частина 
Протоколи засідань президії губернського раднаргоспу, секції та комісій повітового раднаргоспу про 

інвентаризацію майна установ та підприємств, регулювання цін на сировину та матеріали, контроль за 
виконанням договорів.  

Стіл металу 
Накази фабрично-заводського підвідділу повітового раднаргоспу. 
Протокол наради про роботу колишнього Херсонського заводу сільгоспмашин Гуревича (1920). 
Доповіді, звіти, акти технічного огляду про роботу секції, промислових підприємств. 
Листування з майстернями про постачання сировини та палива, виготовлення замовлень. 
Стіл хімії 

Протоколи засідань комісії з оцінки лікарських рослин. 
Договори, акти, листування про збір лікарських рослин. 
Будівельний стіл 

Постанови, положення, циркуляри, бюлетені Ради робітничої і селянської оборони, ВРНГ СРСР, 
інформаційного відділу Одеського губернського державного контролю. 

Доповіді, відомості, листування з установами про роботу повітового комітету державних споруд 
(1920), будівельного столу. 

Відомості, кошториси, листування про відновлення, будівництво, ремонт, реконструкцію об’єктів, 
постачання будматеріалів. 

Списки працівників повітового комітету державних споруд, будівельного столу, будівельників. 
Листування з установами про рух кадрів. 

Стіл одягу 
Накази, розпорядження, циркуляри Надзвичайного уповноваженого Ради робітничої і селянської 

оборони, Центрального управління військових заготівель України, протоколи засідань президії 
губернського раднаргоспу, відділу військових заготівель, доповіді, листування про постачання армії та 
флоту, облік та виробництво військового спорядження. 

Списки, посвідчення, мандати працівників. 
Обозний стіл 

Протоколи Всеукраїнського з’їзду губернських відділів військових заготівель. 
Доповіді, листування про перспективи організації виробництва в 1921 році, об’єднання обозної 

промисловості. 
Звіти про роботу столу. 
Стіл утилю 

Положення про місцеві відділення відділу утилізації ВРНГ СРСР. 
Протоколи засідань колегії повітового раднаргоспу, нарад столу. 
Відомості про роботу столу та утилізаційних підприємств. 
Список працівників. 
Частина обліку та постачання 

Розпорядження РНК СРСР про націоналізацію металів. 
Списки націоналізованих підприємств, майстерень м. Херсон, Дніпровського повіту. 
Стіл палива 

Звіти, відомості, листування про лісорозробки, заготівлю і постачання палива установам. 
Список працівників. 
Бухгалтерія  

Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-413 Відділ народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 480; 1918-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 480; 1918-1923 рр. 

Секретаріат 
Декрети, постанови, циркуляри, інструкції Ради робітничої і селянської оборони, РНК СРСР, 

Наркомату освіти УСРР про основні принципи єдиної трудової школи, впровадження семирічної єдиної 
трудової школи, впровадження тарифів і норм оплати праці працівників освіти, мову викладання, 
реформу ремісничих училищ, запровадження професійно-технічної повинності, передачу шкіл на 
утримання місцевого населення. 
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Накази, постанови Херсонського повітвиконкому, протоколи засідань президій волвиконкомів, 
листування з ними про облік безпритульних дітей, ліквідацію неписьменності, організацію волосних 
відділів наросвіти. Положення про волосні відділи наросвіти. 

Накази, циркуляри про реформування шкільної освіти, організацію шкільних рад, початок роботи 
шкіл, плату за навчання, інвентаризацію шкільного майна. 

Протоколи засідань колегії завідувачів підвідділами наросвіти про видання педагогічного журналу, 
організацію театрально-мистецької справи. 

Звіти про роботу підвідділів, відомості про роботу шкіл. 
Списки вчителів Херсонського повіту.  
Особові справи працівників відділу, анкети, посвідчення, свідоцтва про закінчення навчальних 

закладів, заяви громадян про прийом на роботу. 
Підвідділ професійної освіти 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Наркомату освіти УСРР про принципи 
професійно-технічної освіти, управління професійними школами, створення шкільної та бібліотечної 
мережі, прискорений випуск економістів, навчально-трудову мобілізацію слухачів педагогічних 
навчальних закладів, наділення навчальних закладів землею.  

Протоколи колегії, нарад відділу про організацію підвідділу професійної освіти, організацію курсів 
ліквідації неписьменності. 

Звіти підвідділу про роботу, стан професійної освіти в повіті. 
Протоколи засідань рад Херсонських професійно-технічних шкіл садівництва і агрономії, 

сільськогосподарського машинобудування, єврейської професійно-технічної школи, сільськогоспо-
дарського, музичного технікумів, листування з ними про навчальні плани, фінансування. Навчальні 
плани, програми, списки викладачів професійно-технічних шкіл. 

Статут Херсонського мистецького товариства ім. Старицького. 
Кошториси прибутків та видатків, відомості на видачу зарплати працівникам професійно-технічних шкіл. 
Списки, особові справи викладачів, працівників, учнів професійно-технічних шкіл. Особова справа 

М.М.Гошкевича, рукописні біографії В.І.Гошкевича, Й.К.Пачоського, В.П.Піщанського. 
Підвідділ соціального виховання 

Накази, циркуляри, протоколи нарад про облік безпритульних дітей, передачу дитбудинків під 
патронаж установ м. Херсон, впровадження соціального виховання дітей. 

Протоколи сходів громадян сіл повіту про фінансування місцевих шкіл. 
Листування з дитбудинками про постачання продуктами харчування та господарськими товарами. 
Списки, особові справи, анкети вчителів, працівників, учнів шкіл і дитбудинків повіту. 
Підвідділ політичної просвіти 

Протокол наради представників наросвіти, агітпропу при парткомі, політвідділу штабу групи військ і 
політпросвіти про співпрацю у сфері освіти. 

Статути, протоколи засідань сільських відділень товариства «Просвіта» Херсонського повіту. 
Протоколи загальних зборів членів сільських культурно-просвітніх гуртків. 

Відомості, акти обстежень, листування з волосними відділами наросвіти про роботу культурно-
просвітніх закладів. 

Особові справи працівників культурно-просвітніх закладів. 
Шкільний підвідділ 

Протоколи колегії, засідань волосних відділів наросвіти про відкриття в селах шкіл ІІ ступеня. 
Протоколи засідань працівників Березнегуватського вищого початкового училища, членів 

профспілки вчителів Бериславської гімназії. 
Список колишніх земських шкіл, які відійшли до Криворізького повіту, їх вчителів та учнів. 
Підвідділ постачання 

Листування з Херсонським повітовим земвідділом, підвідомчими установами про постачання 
навчальних закладів посівним матеріалом та паливом.  

Комісія по ліквідації неписьменності 
Накази, інструкції начальника політичного управління Реввійськради Республіки, комісії лікнепу про 

боротьбу з неписьменністю, перепис письменного та неписьменного населення. 
Протоколи засідань, звіти про роботу волосних комісій лікнепу. 
Підвідділ бухгалтерії 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату освіти УСРР про соціальне забезпечення 
учнів, введення плати за навчання у вищих навчальних закладах. 
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Постанова профбюро уповноваженого Наркомату праці та соцзабезпечення РРФСР про виплату 
боргів працівникам націоналізованих підприємств. 

Положення про умови, оплату праці службовців повітових, волосних відділів наросвіти, бібліотек. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-414 Відділ народної освіти Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1097; 1917-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1097; 1917-1930 рр. 

Загальний відділ 
Накази, постанови, циркуляри, розпорядження РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату освіти 

УСРР, окружної інспектури наросвіти, протоколи засідань окрвиконкому, повітвідділу наросвіти про 
роботу освітніх закладів, порядок зниження плати за навчання, пенсійне забезпечення, правовий стан 
вчителів, дошкільну роботу на селі. 

Циркуляри ВУЦК «Робос» про умови та оплату праці оплати працівників лікнепу, надання 
навчальних посібників, рух кадрів. 

Протоколи засідань, звіти, доповіді окружної інспектури та районних відділів наросвіти про 
діяльність, методичну роботу, перепідготовку кадрів, організацію краєзнавчого центру в м. Херсон. 

Протоколи нарад завідуючих відділами управління політпросвіти про роботу хат-читалень, сільбудів, 
українізацію держапарату.  

Звіти, статистичні звіти, акти, договори, відомості про роботу закладів наросвіти, Херсонського 
історико-археологічного музею, розвиток шкільної мережі, перспективи виконання п’ятирічного плану 
загальної освіти. 

План всеукраїнського обстеження стану здоров’я школярів, протоколи санітарного огляду шкіл. 
Листування з райвідділами культури про фінансовий стан, ремонт шкіл, запровадження комплексної 

системи викладання в школах, рух кадрів. 
Списки шкільних працівників, вихованців дитбудинків, безробітних підлітків. 
Свідоцтва про освіту, посвідчення вчителів. 
Інспектура соціалістичного виховання 

Накази Наркомату освіти УСРР, окружної інспектури про політичну освіту в дитбудинках, 
організацію педагогічних курсів, перепис дитячого населення, роль навчальних закладів у проведенні 
колективізації. 

Протоколи засідань райкомів профспілки «Робос», педагогічних, шкільних рад шкіл округу про 
затвердження навчальних планів, комплектацію, українізацію шкіл. 

Звіти, доповіді, акти обстежень, листування про стан народної освіти Херсонського округу, роботу 
районних установ наросвіти. 

Плани роботи дитячого містечка ім. Петровського. 
Відомості про проведення Всесоюзного шкільного перепису. 
Відомості про рух кадрів, списки, особові картки, анкети вчителів та учнів. 
Інспектура ліквідації неписьменності 

Накази Наркомату освіти УСРР про роботу шкіл лікнепу. 
Протоколи конференцій, засідань Херсонської окружної надзвичайної комісії по боротьбі з 

неписьменністю. 
Доповіді, звіти, акти обстежень, відомості про організацію, діяльність, учбові програми шкіл лікнепу. 
Списки вчителів, випускників. 
Інспектура політичної просвіти 

Постанови РНК УСРР про реорганізацію управлінь сільбудами в головний апарат політпросвіти, 
організацію політпросвіти в установах, реєстрацію та передачу в державне користування клавішних 
музичних інструментів, введення податків на місцеві потреби з місць розваги. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри Одеського губвідділу, окружної інспектури наросвіти 
про роботу дитбудинків, інтернатів, дитячий комуністичний рух, соціальне страхування. 

Протоколи засідань науково-методичної комісії губвідділу наросвіти, колегії окружної інспектури 
про роботу шкіл, стан українізації. 

Звіти, відомості про роботу трудових і національних шкіл, закладів культури округу. 
Програми шкіл політпросвіти. 
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Статистичні відомості, картки обліку дитячих установ. 
Інспектура професійної освіти 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦРПС, ВУЦВК, Наркомату освіти УСРР про комплектацію і 
роботу профшкіл, використання дитячих закладів для педагогічної практики, збільшення земельних 
ділянок для сільгосптехнікумів. 

Протоколи засідань педагогічних, шкільних рад, приймальних комісій, методичних об’єднань про 
розгляд учбових програм та планів. 

Доповіді, відомості, статистичні звіти про роботу профшкіл округу, музеїв м. Херсон. 
Списки вчителів, учнів профшкіл. 
Інспектура національних меншин 

Відомості про роботу шкіл нацменшин по районах. 
Методичний комітет 

Відомості про проведення методичної роботи в школах. 
Бухгалтерія 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату освіти УСРР, 
Одеського губвиконкому про зміни в Кодексі законів про освіту, оплату навчання. 

Фінансові звіти окружної інспектури. Кошториси видатків, списки майна навчальних закладів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам відділів наросвіти, вчителям. 
Договори з районними агрошколами про організацію зимових сільгоспшкіл. 
Листування з навчальними закладами про постачання навчальної літератури, продуктів харчування, 

рух кадрів. 
Списки трудових шкіл, дитбудинків Херсонського повіту. 
Документи з особового складу 

Особові справи вчителів. 

Ф.Р-415 Херсонська контора Всесоюзного об'єднання з експорту лісових матеріалів «Експортліс», 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 223; 1931-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 223; 1931-1936 рр. 

Накази, циркуляри, директиви Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Наркоматів праці, лісової 
промисловості УСРР про підвищення якості, виконання плану лісоекспорту, врегулювання претензій 
іноземних капітанів та судновласників у портах СРСР. 

Протоколи засідань президії ЦК ВКП(б), колегії Наркомату РСІ СРСР про перевірку виконання 
експортних завдань. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, протоколи засідань правління. 
Плани завезення та відвантаження лісоматеріалів з Херсонського порту, кон’юнктурні огляди, 

інформаційні бюлетені контори. 
Листування з Всесоюзною, Всеукраїнською конторами «Експортліс», органами ДПУ про запобігання 

крадіжкам, псуванню лісотоварів, надання звітності. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-416 Херсонське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 84; 1920-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1920-1928 рр. 

Загальна частина 
Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Командуючого Збройними силами України, 

Всеукраїнського Центрального управління лісами, Херсонського повітового, окружного виконкомів про 
перший повітовий з’їзд працівників лісового господарства, охорону лісів, створення Херсонського 
окружного лісового управління. 

Протоколи технічних нарад. 
Звіти про роботу лісництв, плани лісових дач. 
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Листування з Всеукраїнським Центральним управлінням лісами, окрвиконкомом про розподіл 
прибутків лісництв, здачу в оренду фруктових садів, заготівлю посівного матеріалу. 

Списки, заяви працівників.  
Частина лісоустрою 

Циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами про організацію комісій з обмежування та 
закріплення земель державного лісового фонду, асигнування та збір коштів на лісокультурні роботи, 
охорону лісів. 

Розпорядження лісництва про правила проведення лісовпорядкувальних робіт. 
Протоколи технічних нарад при окружному земвідділі, засідань райвиконкомів, Південної районної 

комісії по націоналізації земель. 
Відомості обліку лісів. 
Акти розподілу державного меліоративного фонду в Херсонському окрузі. Листування з Наркоматом 

земельних справ УСРР, Всеукраїнським Центральним управлінням лісами про створення Олешківського 
лісництва, відведення меліоративного фонду Олешківських пісків для єврейських поселенців.  

Лісокультурна та меліоративна частина 
Протоколи засідань особливої комісії Наркомату земельних справ УСРР.  
Циркуляри, розпорядження, інструкція Всеукраїнського Центрального управління лісами, окружного 

лісового управління про боротьбу зі шкідниками, облік лісових площ, проведення Тижня лісу, порядок 
реалізації деревини, організацію заповідників, боротьбу з лісовими порушеннями. 

Листування з Всеукраїнським Центральним управлінням лісами про планування, розвиток 
лісокультурних робіт, передачу лісових ділянок для користування комунальним земельним товариствам. 

Частина експлуатації лісу 
Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату земельних справ УСРР, Всеукраїнського Центрального 

управління лісами, Всеукраїнської комісії по націоналізації земель, Одеського губземуправління про 
облік, націоналізацію та передачу трудовому населенню ділянок лісового фонду. 

Протоколи загальних зборів членів земельних товариств. 
Плани лісових ділянок. 
Постанови, присуди, виконавчі листи з питань лісових порушень. 
Фінансова частина 

Циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами про надання фінансової звітності, 
регулювання умов праці в лісництвах. 

Протоколи особливої комісії при окружному земвідділі по наданню допомоги працівникам лісництв, 
постраждалим при виконанні службових обов’язків. 

Фінансові звіти, звіти по ревізії лісництва. 
Адміністративно-господарська частина 

Циркуляри Наркомату землеробства УСРР, Всеукраїнського Центрального управління лісами. 
Плани роботи.  
Відомості обліку кадрів.  
Інвентарні описи лісництв. 

Ф.Р-417 Херсонська міська спілка житлово-кооперативних товариств (житлоспілка), м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 552; 1923-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 552; 1923-1936 рр. 

Постанови РНК СРСР, Наркомату комунального господарства УСРР, міської житлоспілки. 
Протоколи засідань правління, загальних зборів членів житлових кооперативних комітетів, загальних 

профспілкових зборів. 
Статути, доповіді, акти, листування про роботу житлових кооперативів міста. 
Кошториси видатків на будівельні роботи. 
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Ф.Р-418 Колективи безробітних Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям 
(ОАФ) 
Справ: 457; 1923-1931 рр.  

Опис 1 
Справ: 457; 1923-1931 рр.  

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи засідань Центрального Комітету по боротьбі з 
безробіттям СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, листування з ними про надання 
трудової допомоги безробітним, створення консультативно-закупівельного бюро, покращення роботи 
колективів безробітних, стан місцевих ринків праці, надання кредитів колективам безробітних, порядок 
ведення бухгалтерської звітності. 

Статути, протоколи загальних зборів, засідань правлінь, звіти про роботу колективів. 
Договори з Агро-Джойнтом, робкоопом про виготовлення та постачання продукції.  
Листування з Всеукраїнським державним акціонерним товариством торгівлі, Херсонським окружним 

земуправлінням, товарними біржами, колективами безробітних, підприємствами про продаж-купівлю 
товарів та сировини, виробництво та збут продукції, перехід до нових форм постачання колективів, 
купівлю векселів, оплату страхових внесків.  

Описи майна, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, відомості нарахування зарплати членам колективів. 

Ф.Р-419 Інспекція праці Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 852; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 826; 1922-1930 рр. 

Інспекція праці 
Постанови ВЦВК, РНК СРСР, Наркоматів праці СРСР та УСРР про охорону праці, порядок найму 

робітників, нормування робочого часу в торговельних закладах, використання артільної праці на 
будівельних роботах, надання податкових пільг артілям безробітних, забезпечення працею демобілізо-
ваних червоноармійців, регулювання найманої праці в сільському господарстві та на будівництві. 

Накази Херсонського окрвиконкому про організацію камери інспекції праці.  
Протоколи засідань президії окрвиконкому про стан ощадкас, результати обстеження Херсонського 

заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського, план розвитку Херсонського порту.  
Протоколи засідань трійки камери інспекції праці, розціночно-конфліктних комісій, примирних 

комісій про затвердження кошторисів на громадські роботи, надання грошової допомоги безробітним, 
розбір трудових конфліктів. 

Протоколи засідань Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям. Статути артілей 
безробітних. 

Звіти про роботу камери інспекції праці, інспекторів, страхового пункту. 
Акти обстежень умов праці на підприємствах, у приватних господарствах. Трудові, колективні 

договори. 
Листування з райвиконкомами, підприємствами, організаціями, кореспондентськими пунктами про 

облік спеціалістів народного господарства, розподіл робочої сили, дотримання вимог трудового кодексу, 
затвердження понаднормових робіт. 

Доповідна записка, кошторис на будівництво Херсонського утилізаційного заводу. 
Технічна інспекція 

Циркуляри, інструкції про обстеження та порядок реєстрації нещасних випадків. 
Звіти про роботу технічних інспекторів, акти обстеження нещасних випадків та технічних умов праці 

на підприємствах, у приватних господарствах. 
Плани, креслення обладнання цехів Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування 

ім. Петровського, креслення локомобільних парових котлів. 
Відомості про встановлення парових котлів у приватних господарствах. 
Біржа праці 

Протоколи засідань Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям. Справи про 
затвердження статутів артілей. 

Листування з підприємствами про мобілізацію робочої сили для різних галузей промисловості. Акти 
обстеження підприємств.  
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Списки, відомості про облік безробітних. 
Бухгалтерія 

Фінансові звіти Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 20; 1922-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР про охорону, оплату праці, роботу бірж 
праці, ведення секретного діловодства та зберігання секретної інформації, укладання колективних 
договорів. 

Опис 3 
Справ: 6; 1922-1929 рр. 

Плани, звіти про роботу технічних інспекторів. 
Відомості про рух безробітних, листування з Наркоматом праці УСРР про їх працевлаштування. 
Список заможних господарств. 

Ф.Р-420 Управління підготовки робочої сили Херсонської міської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 134; 1923-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1923-1934 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці 
УСРР про порядок розподілу, найму, контролю робочої сили, вербування робітників для ударних 
підприємств, нормування зарплати службовців, залучення тилових ополченців до громадських робіт. 

Плани, звіти Наркомату праці УСРР (1928-1930). 
Протоколи пленуму секції праці Херсонської міськради, засідань розціночно-конфліктних комісій, 

примирних камер, місцевкомів профспілок в установах. 
Листування з Наркоматом праці УСРР, установами міста про затвердження штатів та зарплати, 

підготовку кадрів, охорону праці, боротьбу з травматизмом, мобілізацію робочої сили, своєчасну 
виплату зарплати, перехід на непереривний робочий тиждень. 

Список шкіл фабрично-заводського навчання, їх звіти про чисельність учнів (1932).  
Акти обстежень технічних умов праці на підприємствах. 
Колективні договори установ. 
Облікові картки спеціалістів, документи бухгалтерського обліку. 

Опис 2 
Справ: 23; 1930-1933 рр. 

Постанови, розпорядження Президії ВЦРПС, Наркомату праці УСРР про перехід на непереривний 
робочий тиждень, охорону праці в радгоспах та МТС, заходи профспілок по покращенню умов праці 
робітників на шкідливих та небезпечних роботах, облік спеціалістів текстильної промисловості. 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Плани по праці, відомості продуктивності праці. 
Листування з установами та підприємствами про перехід на непереривний робочий тиждень, 

постачання робочої сили, боротьбу з повінню. 
Колективні договори установ і підприємств. 

Опис 3 
Справ: 21; 1923-1933 рр. 

Протоколи засідань інспекції. 
Пояснювальні записки, ревізійні акти про будівництво електростанцій на Херсонській паперово-

прядильній фабриці та слюсарно-механічних майстернях Херсонського району. 
Акти обстеження технічних умов, звіти про фінансові видатки на техніку безпеки та охорону праці на 

промислових підприємствах. 
Зведення про парові котли приватних та колективних господарств.  
Облікові картки спеціалістів. 
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Опис 4 
Справ: 1; 1934 р. 

Листування з управліннями Херсонського морського, річкового портів, міськими організаціями про 
обладнання хлібних пунктів. 

Список пекарів м. Херсон. 

Ф.Р-421 Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської контори Всесоюзного державного 
об'єднання радянських скотарських господарств «Скотар», м. Херсон Одеської області 
Справ: 6; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1930-1932 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Всеукраїнської контори «Скотар» про розподіл скотарських радгоспів 
на райони, преміювання кращих господарств та працівників. 

Протоколи нарад, доповіді про роботу пункту. 
Акти ревізії, приймання-здачі майна. 

Ф.Р-422 Херсонське міське правління товариства «Друзі дітей», м. Херсон Одеської області 
Справ: 140; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 140; 1932-1934 рр. 

Постанови президії ЦК ВКП(б), РНК СРСР, Наркомату фінансів СРСР про допомогу безпритульним 
дітям, розвантаження дитбудинків та передачу дітей на патронат, забезпечення продовольством та 
створення відповідних умов праці для підлітків, стягнення податків з підприємств. 

Постанови ІІ Одеського обласного пленуму товариства «Друзі дітей», Херсонської міськради. 
Протоколи засідань планового бюро міськради про зміни в роботі товариства, участь товариства у 
весняно-посівній кампанії 1934 року, збір коштів для дитячих закладів, діяльність комісії ім. Леніна. 

Протоколи засідань Одеського обласного правління товариства, конференцій, загальних зборів, 
економічних нарад міського правління.  

Плани, звіти, доповіді про роботу правління та підпорядкованих майстерень. 
Трудові договори з підприємствами про продаж виробленої продукції. 
Фінансові звіти, обігові відомості майстерень. 
Листування з народними судами, підприємствами про стягнення боргів, працевлаштування 

безпритульних. 
Накази з особового складу, списки, відомості на видачу зарплати членам правління та працівникам 

майстерень. 

Ф.Р-423 Млинарське бюро в м. Херсоні, відділення Одеського губернського продовольчого комітету, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 253; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 253; 1922-1923 рр. 

Заяви, договори, анкетні листи, довідки про отримання промислових свідоцтв, дозволів на оренду 
націоналізованих млинів. 

Ф.Р-424 Херсонське товариство взаємного кредиту, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 21; 1917-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1917-1929 рр. 

Постанови Наркомату фінансів УСРР. 
Протоколи засідань представників Московського, Ленінградського товариств взаємного кредиту, 

ради та приймального комітету Херсонського товариства, наради представників кооперативних 
кредитних спілок. 

Звіт про роботу бюро Херсонського товариства. 
Листування з Дніпропетровським, Запорізьким, Одеським, Московським товариствами взаємного 

кредиту про взаєморозрахунки. 
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Списки членів. 

Ф.Р-425 Херсонське відділення Державного банку СРСР, м. Херсон УСРР 
Справ: 31; 1917-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1917-1932 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, директиви Наркомату фінансів СРСР, Держбанку СРСР, його 
Всеукраїнської контори про основи кредитної політики Держбанку, купівлю іноземної валюти і 
дорогоцінних металів, ознаки та відстеження фальшивих іноземних банкнот, створення і розподіл 
мобілізаційних фондів, підготовку хлібоекспортної кампанії, розповсюдження державних позик серед 
населення. 

Доповіді про роботу.  
Листування з правлінням Держбанку СРСР, його Всеукраїнською конторою, органами ДПУ про 

проведення грошової реформи, закупівлю та прийом дорогоцінних металів, кредитування споживчих 
товариств та підприємств, порядок пересилання грошових сум, ведення секретного діловодства, 
перевірку особового складу працівників. 

Список споживчих товариств Херсонського та Дніпровського повітів. 
Список працівників відділення. 

Ф.Р-426 Херсонське агентство Одеського губернського товариства сільськогосподарського кредиту 
«Сільгоспбанк», м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 558; 1922-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 558; 1922-1927 рр. 

Інструкції Одеського губернського товариства сільгоспкредиту, листування з ним про порядок 
кредитування сільгосптовариств та артілей. 

Протоколи, списки, звіти про надання позики сільгосптовариствам. 
Звіти про фінансову діяльність. 
Списки, довідки, посвідчення працівників, списки членів сільгосптовариств. 

Ф.Р-428 Херсонський морський торговий порт Головного управління Чорноморського морського 
пароплавства, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2012; 1917-1932; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1917-1925 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Головнокомандуючого Збройними 
силами Республіки про управління морськими торговими портами, права та обов’язки комісарського 
складу Чорноморсько-Азовського обласного управління водного транспорту, використання залізниці, 
боротьбу з контрабандною торгівлею, правила підходу іноземних суден, несення суднової варти. 

Накази з фінансових питань. 
Інструкції про зимівлю суден. 
Протоколи засідань управління порту, міжвідомчої санітарної комісії по боротьбі з холерною 

епідемією при Чорноморсько-Азовському обласному управлінні водного транспорту. 
Відомості про роботу порту (1920). 
Листування з Українським комітетом державних споруд, управлінням Південної залізниці, іншими 

портами про портове будівництво, ремонт суден та пристаней, виконання землечерпальних робіт, 
прокладення вузькоколійки, під’їзних шляхів, ліквідацію райводпродкому, надання кредиту.  

Табелі робіт по підйому суден. 
Донесення портового наглядача про нещасні випадки в порту. 
Кошториси видатків портів (1918). 
Накази з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 8; 1920-1926 рр. 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР про порядок надання відпусток працівникам, максимальний 
розмір та своєчасну виплату зарплати. 
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Накази по управлінню порту про призначення комісії для обстеження портів Криму, заходи для 
підготовки до зимової кампанії водного транспорту. 

Зведення про стан артилерійського майна. 
Листування з Управлінням морського транспорту Чорного моря, комендантом порту, капітанами 

пароплавів про рух суден. 
Кошторис видатків порту (1925-1926). 
Списки командного складу адміністративної охорони порту. 

Опис 3 
Справ: 62; 1923-1932 рр. 

Протокол засідання Ради Праці та Оборони СРСР про перспективні плани розвитку портів. 
Накази, циркуляри, інструкції Наркомату шляхів сполучення СРСР, управління акціонерного 

товариства «Радторгфлот» про націоналізацію приватного флоту, ведення секретного листування та 
діловодства, скорочення штатів, преміювання екіпажу криголамів.  

Протоколи нарад фінансово-контрольного відділу по ревізії портів Чорного та Азовського морів, 
засідань фракції Нижньодніпровсько-Бузького райкому профспілки водників, загальних зборів 
партосередку Херсонських судноремонтних майстерень ім. Шмідта.  

Доповіді про розвиток Херсонського порту, стан та роботу транспорту.  
Гідрометеорологічна характеристика району порту за 1885-1935 роки. 
Листування з партійними, профспілковими органами, ДПУ, акціонерним товариством «Радторгфлот» 

про охорону портів, експорт хлібних та лісових матеріалів, обслуговування іноземних суден, рух кадрів.  
Списки відповідальних працівників порту, політпрацівників. 

Опис 4 
Справ: 785; 1944-1963 рр. 

Адміністративно-господарський відділ 
Накази Міністерства морського флоту СРСР, Чорноморського держпароплавства, начальника порту. 
Протоколи службових нарад. 
Документи про відбудову порту. 
Акт передачі Хорлівського морського порту в підпорядкування Херсонського порту (1957). 
Плановий відділ 

Плани перспективні, по праці, фінансові, капіталовкладень. Звіти про експлуатаційну, фінансово-
господарську діяльність, роботу Херсонського, Хорлівського портів. 

Титульні списки будівельно-відновлювальних робіт. 
Довідка про історію Херсонського порту (1959). 
Відомості про збитки, заподіяні порту нацистськими окупантами. 
Відділ праці та зарплати 

Штатні розписи. 
Плани, звіти по праці. 
Доповіді, відомості, зведення про збитки, заподіяні порту нацистськими окупантами, проведення та 

підсумки соцзмагань. 
Колективні договори.  
Технічний відділ 

Накази, розпорядження, вказівки Міністерства морського флоту СРСР. 
Протоколи засідань технічної ради, службових нарад. 
Плани заходів по підготовці порту до зимового періоду, проміру глибин в акваторії порту, звіти про 

впровадження нової техніки і передової технології. 
Титульні списки, звіти по капітальному будівництву. Плани відведення земельних ділянок під 

будівництво житлових будинків. Акти приймання в експлуатацію портових споруд, житлових будинків. 
Зведення про наявність виробничих потужностей, технічний стан суден, проведення 

днопоглиблювальних робіт. 
Відомості про рівень води за 1942-1958 роки. Листування з Каховською ГЕС, гідрометеослужбою про 

боротьбу з повінню (1958). 
Відділ з техніки безпеки 

Звіти про роботу відділу. 
Комерційний відділ 

Накази, розпорядження, вказівки Міністерства морського флоту СРСР. 
Документи про покращення експлуатації причалів, порт-елеватору, портових об’єктів. 
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Листування з Чорноморським держпароплавством про комерційну діяльність. 
Ремонтно-будівельна дільниця 

Накази, вказівки Міністерства морського флоту СРСР, начальника контори. 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти по капіталовкладеннях. титульні списки капітального будівництва, будівельно-

відновлювальних робіт. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських видатків. 
Відділ кадрів 

Накази Міністерства морського флоту СРСР. 
Звіти про роботу з кадрами. 
Списки керівників, інженерно-технічних працівників. 
Бухгалтерія 

Накази, вказівки Міністерства морського флоту СРСР, Чорноморського держпароплавства. 
Протоколи засідань балансової комісії порту. 
Накази, акти, баланси, листування про розподіл діяльності та обов’язків морського та річкового 

портів, передачу Херсонського будівельного загону Дніпровського басейнового управління до системи 
морського флоту (1954). 

Штатний розпис. Фінансові плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність, фінансування 
капіталовкладень Херсонського, Скадовського, Хорлівського портів. 

Опис 5 
Справ: 930; 1964-1985 рр. 

Адміністративно-господарський відділ 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства морського флоту СРСР, начальника 

Чорноморського держпароплавства, начальника порту. 
Протоколи засідань ради Чорноморського держпароплавства.  
План будівництва та благоустрою до 50-річчя порту.  
Планово-економічний відділ 

Плани, звіти, статистичні звіти з основної, експлуатаційної діяльності. Звіти про переробку, 
відправлення вантажів у союзні республіки та Болгарію. 

Розрахунки собівартості вантажних робіт. 
Технічний відділ (відділ гідротехнічних та інженерних споруд) 

Рішення Херсонського міськвиконкому, акти про відведення земельних ділянок, передачу будівель 
морського порту іншим організаціям. 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, звіти про виконання організаційно-технічних заходів, капітального будівництва та ремонту. 
Звіти про запобігання забрудненню акваторії порту, надання шефської допомоги навчальним 

закладам та сільгосппідприємствам. 
Документи про проведення підводно-технічних робіт, обстеження гідротехнічних споруд, дна порту. 

Акти приймання в експлуатацію портових споруд, житлових будинків. 
План порту, складів, відкритих складських майданчиків (1968). 
Перелік гідротехнічних споруд, листування з Міністерством морського флоту СРСР про їх 

експлуатацію. 
Конструкторське бюро 

Плани, звіти про впровадження стандартів. 
Комерційний відділ 

Накази, розпорядження, директивні вказівки, Міністерства морського флоту СРСР, начальника 
Чорноморського держпароплавства. 

Договір про спільну вантажну суднохідну радянсько-болгарську лінію між портами Чорноморського 
держпароплавства, протоколи переговорів про роботу лінії. 

Листування з Міністерством морського флоту СРСР, управліннями Дунайського, Чорноморського 
держпароплавств про експлуатацію гідротехнічних споруд, обслуговування суден. 

Відділ організації праці та заробітної плати 
Плани по праці, звіти про виконання норм. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків. 
Колективні договори. 
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Лабораторія наукової організації праці 
Протоколи засідань ради з наукової організації праці, зведення про її роботу. 
Інженер з техніки безпеки 

Статистичні звіти з техніки безпеки. 
Відділ механізації та технології 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, звіти про впровадження нової техніки і передової технології. 
Документи по раціоналізації та винахідництву 

Накази начальника Чорноморського держпароплавства. 
Плани, звіти по раціоналізації та винахідництву. 
Раціоналізаторські пропозиції. 
Документи з техніки безпеки 

Накази начальника Чорноморського держпароплавства. 
Бухгалтерія 

Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства морського флоту СРСР. 
Баланси, плани, звіти про фінансово-господарську діяльність, фінансування капіталовкладень. 
Подання на нагородження передовиків виробництва. 
Відділ кадрів 

Накази, розпорядження, інструкції Міністерства морського флоту СРСР. 
Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів. 
Списки інженерно-технічних працівників. 
Учбово-курсовий комбінат 

Плани, статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 
Документи товариського суду 

Рішення, протоколи, листування про роботу товариського суду. 

Опис 6 
Справ: 150; 1956-1985 рр. 

Накази, постанови, вказівки Президії ВЦРПС, Міністерства морського флоту СРСР, Херсонської 
облпрофради, Дніпровського басейнового комітету профспілки працівників морського флоту. 

Стенограми звітно-виборчих конференцій. Протоколи виробничих нарад, профспілкових зборів, 
засідань порткомфлоту, житлово-побутової, загально-портової з трудових спорів комісій. 

Статистичні звіти, документи про перехід на семигодинний робочий день, проведення соцзмагань, 
стан масової роботи і художньої самодіяльності, розвиток раціоналізаторського руху. 

Штатні розписи, звіти по праці. 
Кошториси видатків, фінансові звіти.  

Ф.Р-429 Херсонська комісія по боротьбі з трудовим дезертирством при комісарі Херсонського 
порту, м. Херсон Миколаївської губернії 
Справ: 211; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ:. 211; 1920-1921 рр. 

Циркуляри, розпорядження, інструкції Центральної комісії по боротьбі з трудовим дезертирством 
СРСР про порядок накладення стягнень на дезертирів праці, штрафні команди, проведення перевірок 
наявності робітників на робочих місцях. 

Відомості про чисельність службовців та робітників, кількість прогулів та покарань на водному 
транспорті. 

Справи про трудове дезертирство. Списки дезертирів, порушників трудової дисципліни. 

Ф.Р-430 Херсонський окружний відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 51; 1919-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 191-1928 рр. 

Постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР про порядок реєстрації актів громадянського 
стану, зміну прізвищ. 

189 



 

Звіти, доповіді про діяльність Херсонського окружного, районного відділів ЗАГС.  
Заяви громадян про реєстрацію актів громадянського стану. 

Ф.Р-431 Херсонська районна колгоспно-будівельна дільниця (райколгоспбуд) Одеської обласної 
контори по будівництву в колгоспах, м. Херсон Одеської області 
Справ: 20; 1931-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1931-1933 рр. 

Накази, циркуляри «Укрколгоспбуду» про реорганізацію районних колгоспно-будівельних дільниць, 
підготовку кадрів, протоколи засідань правління «Укрколгоспцентру», райколгоспбуду, президії 
Херсонської міськради про організацію праці, будівництво в колгоспах. 

Плани будівництва. 
Список, обігові відомості, рахунки колгоспів Херсонського району. 

Ф.Р-432 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Бериславської районної ради 
депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 40; 1946-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1946-1966 рр. 

Плани, звіти про роботу відділу, статистичні звіти про чисельність пенсіонерів. 
Штатні розписи. 

Ф.Р-433 Управління Уповноваженого Всеукраїнської кооперативної спілки технічних культур і 
бавовництва («Укррадгоспбавовна») в м. Херсоні, м. Херсон Одеської області 
Справ: 142; 1930-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 142; 1930-1934 рр. 

Адміністративно-господарський сектор 
Постанови, резолюції, протоколи засідань Ради Праці та Оборони СРСР, Наркоматів земельних справ 

СРСР та УСРР, Бавовнотресту, правління Українського бавовняного комітету про хід бавовняної кампанії в 
Україні.  

Плановий сектор 
Проект постанови ЦК КП(б) України, постанови, резолюції, листування з Наркоматом земельних 

справ УСРР про хід бавовняної кампанії в Україні.  
Сільськогосподарський сектор 

Постанови, резолюції Наркоматів земельних справ СРСР та УСРР, Всеукраїнської бавовняної ради, 
листування з ними про обстеження посівів бавовни в Одеській області, боротьбу зі шкідниками за 
допомогою авіації, збір та заготівлю бавовни. 

Протоколи наукових нарад Херсонської зональної станції бавовництва про передачу їй науково-
дослідної роботи по бавовництву, проведення агрозаходів по бавовництву. 

Протоколи нарад, плани, доповідні записки про пропагування досвіду бавовництва в Україні, 
селекційну роботу по бавовні, стан та страхування посівів бавовни. 

Фінансовий сектор 
Постанови РНК СРСР, Наркоматів земельних справ СРСР та УСРР, листування з ними про 

кредитування сільськогосподарських організацій. 
Довідка про стан будівництва Херсонського бавовноочисного заводу. Акт приймання-передавання 

заводу при зміні керівництва.  
Фінансові плани, баланси Українського бавовняного комітету, бавовняних радгоспів та заводів. 
Списки, довідки, відомості на видачу зарплати працівникам.  
Сектор економіки, праці та кадрів  

Постанови, резолюції, протоколи нарад Наркоматів земельних справ СРСР та УСРР про охорону праці, 
технічне нормування праці в сільському господарстві, підготовку та проведення курсів масової кваліфікації 
бавовнярів. 

Документи з особового складу. 
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Радгоспний сектор 
Накази, постанови, циркуляри, протоколи засідань Ради Праці та Оборони СРСР, Наркоматів 

земельних справ СРСР та УСРР, тресту «Радгоспбавовна», Головбавовкому СРСР, регіональних 
бавовняних комітетів, листування з ними про розведення і заготівлю бавовни, організацію бавовняних 
радгоспів, оплату праці по збору бавовни, покращення житлово-побутових умов робітників, підготовку 
сільськогосподарських кадрів масової кваліфікації. 

Відомості про посівні площі по радгоспах України. 
Будівельний сектор 

Накази, постанови Ради Праці та Оборони СРСР, ВРНГ СРСР, Наркоматів земельних справ СРСР та 
УСРР, протоколи технічних нарад Українського бавовняного комітету про будівництво та монтаж у 
бавовняних заводах і радгоспах. 

Протоколи нарад, доповідні записки, титульні списки, листування про будівництво Бехтерського 
технікуму нових південних текстильних культур, Каховського бавовноочисного заводу, ремонт 
Херсонської зональної станції бавовництва, будівництво житла для спецпереселенців в 
бавовнорадгоспах. 

Промисловий сектор 
Накази, постанови, інструкції, протоколи засідань Наркоматів земельних справ СРСР та УСРР, тресту 

«Союзсільгосппостачання», Головбавовкому СРСР. 
Протоколи засідань бюро, загальних зборів членів інженерно-технічної секції Українського бавовняного 

комітету. 
Сектор постачання 

Накази Наркомату земельних справ СРСР, протоколи міжвідомчої наради Українського бавовняного 
комітету, Херсонського міськвиконкому про організацію перевезення вантажів для весняної посівної 
кампанії. 

Сектор постачання та збуту  
Постанова Головбавовкому СРСР про договір Українського бавовняного комітету з трестом 

«Бавовнопостач». 
Сальдова відомість по рахунках Харківської контори Українського бавовняного комітету (1932). 
Редакція газети 

Видавничі плани Українського бавовняного комітету, Херсонської зональної станції бавовництва. 
Звіт про роботу, рецензії, копії статей. 
Ліквідком 

Постанова Наркомату земельних справ УСРР, листування з ним про ліквідацію Українського 
бавовняного комітету. 

Бюро профспілки 
Протоколи загальних зборів працівників, засідань профбюро. 
Договори про соцзмагання, соцзобов’язання працівників. 

Ф.Р-434 Статистичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 405; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 405; 1917-1922 рр. 

Загальна секція 
Накази, розпорядження, інструкції ЦСУ РРФСР, Херсонського, Миколаївського губстатбюро. 
Протоколи, відомості, листування про підведення підсумків Всеросійського сільськогосподарського 

перепису (1921). 
Протоколи засідань колегії повітстатбюро.  
Листування з губстатбюро, волвиконкомами, установами з питань обстеження промислових 

підприємств, складання податкових списків, стан посівів, збір врожаю. 
Списки голодуючих. 
Особові облікові картки, мандати, посвідчення працівників. 
Фінансові звіти. 
Секція промислової статистики 

Статистичні картки Всеросійського перепису промислових підприємств, обліку роботи підприємств. 
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Секція сільськогосподарської статистики 
Статистичні картки перепису приписних господарств, сільських громад, приватних володінь по волостях 

(1917). 
Статистичні картки сільськогосподарського перепису, земельного обстеження волостей. 
Списки домовласників, членів сільських товариств, населених пунктів, землеволодінь по волостях, 

волостей, підприємств м. Херсон. 
Секція демографічної статистики 

Статистичні картки обліку актів громадянського стану по волостях. 
Списки домовласників м. Херсон, подвірні відомості обліку міського населення міст Херсон та 

Берислав, статистичні відомості обліку занять, фаху населення. 
Секція санітарної статистики. Херсонський міський перепис по наслідках голоду 

Статистичні картки обліку населення по дворах та квартирах м. Херсон. 
Статистичні відомості обліку віку, статі, національності, письменності, сиріт, інвалідів, вагітних, 

безробітних, голодуючих; побутових умов громадян м. Херсон. 
Поточна демографічна статистика 

Довідки про смерть громадян м. Херсон. 
Секція шкільної статистики 

Відомості обліку письменного та неписьменного населення по волостях. 
Вимогові відомості на видачу зарплати працівникам бюро, вчителям. Особові картки вчителів. 

Ф.Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 2821; 1923-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 2734; 1923-1934 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, резолюції Одеського губстатбюро про ведення переписів, удосконалення діяльності 

бюро. 
Плани, звіти про роботу бюро. Листування з ЦСУ СРСР, губстатбюро, райвиконкомами про 

організацію промислової статистики, обстеження сільського господарства, облік промислових 
підприємств, навчальних, культурно-просвітніх закладів. 

Економічна секція 
Промислова статистика 

Статистичні бланки обліку роботи промислових підприємств Херсонського району та м. Херсон. 
Статистика цін 

Статистичні відомості про рух роздрібних цін. 
Торговельна статистика 

Статистичні картки обліку торговельних закладів по районах. 
Список ярмарків (1927). 
Статистика праці 

Статистичні картки обліку праці промислових підприємств м. Херсон та Херсонського району. 
Статистика бюджету робітників 

Статистичні картки обліку зарплати промислових підприємств м. Херсон та Херсонського району. 
Сільськогосподарська секція 

Статистичні картки вибіркового опитування економічного стану селянських господарств по районах, 
реєстраційні картки платників єдиного сільгоспподатку Херсонського району. 

Соціальна секція 
Подвірні відомості Всеросійського міського перепису по населених пунктах Херсонського округу. 
Поточна демографічна статистика 

Статистичні картки обліку руху населення. 
Адміністративна статистика 

Документи по проведенню виборів в районні, сільські ради. 
Статистика освіти 

Статистичні зведення про стан шкіл та дитбудинків. 
Комунальна статистика 

Статистичні звіти установ комунального господарства. 
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Опис 2 
Справ: 87; 1924-1930 рр. 

Особові справи, анкети, посвідчення, вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-436 Планова комісія Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 268; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 268; 1923-1930 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР про адміністративно-організаційну структуру 
окружних планових органів, порядок складання народногосподарського плану, фінансово-економічний 
стан Херсонського округу, реорганізацію управлінського апарату, стан та розвиток мережі доріг округу 
з їх переліком та схемою (1925), боротьбу з безробіттям. 

Протоколи засідань Херсонського окружного виконкому, планової комісії, економічної наради про 
розвиток народного господарства округу, організацію єдиної державної хлібної інспекції, впорядкування 
торгівлі сільгоспмашинами, розвиток Херсонського морського порту, благоустрій міста. 

Протоколи засідань райвиконкомів про відновлення та розвиток курортів у Великій Олександрівці, 
Голій Пристані, Скадовську. 

Звіти, доповіді, листування про діяльність і розвиток телефонної мережі, промислових підприємств, 
комунального, лісового господарства, будівництва, споживчої кооперації, державної торгівлі, 
електрифікації, будівництво гідростанції на Дніпрі. 

Документи про розвиток Кардашинського торф’яного промислу (1924), будівництво Херсонської 
консервної фабрики та доцільність будівництва суднозаводу в м. Херсон, розвиток водного транспорту, 
економічний стан Скадовського району (1926). 

Списки трудових шкіл округу. 
Кошториси округу. 

Ф.Р-437 Відділ охорони здоров'я Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 171; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 171; 1919-1922 рр. 

Організаційно-інструкторський підвідділ 
Декрети, накази, постанови ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, губернського, 

повітового відділів охорони здоров’я про матеріальне забезпечення трудящих, боротьбу з епідеміями, 
умови праці медпрацівників. 

Протоколи засідань колегії. 
Звіти про діяльність секцій. 
Документи про підготовку медичних кадрів. 
Накази з особового складу. Облікові картки, посвідчення, заяви, списки медпрацівників, учнів медичних 

шкіл. 
Лікувальний підвідділ 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР про медичне 
обслуговування населення. 

Звіти про роботу підвідділу. 
Листування з народними лікарнями, волвиконкомами про обслуговування і рух хворих, відкриття 

сільських медпунктів, комплектування їх персоналом. 
Санітарно-епідемічний підвідділ 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР про медичне 
обслуговування населення, організацію повітових, волосних, сільських відділів охорони здоров’я, 
реформу вищої медичної школи, боротьбу з інфекційними захворюваннями. 

Звіти про роботу підвідділу. 
Зведення про рух хворих, смертність від голоду та тифу (1922). 
Листування з установами про проведення протиепідемічних заходів, постачання медикаментів. 
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Військово-санітарний стіл 
Накази, постанови Ради робітничої і селянської оборони, політвідділу Реввійськради Південно-

західного фронту про покращення санітарно-побутових умов червоноармійців. 
Накази по військових частинах та установах губернського військкомату з особового складу. 
Зведення, листування з військовими та медичними установами м. Херсон про медичне 

обслуговування військових. 
Шкільно-санітарна секція 

Накази, постанови РНК УСРР про організацію дитячих колоній та санаторіїв. 
Звіти про роботу секції. 
Листування з повітвідділом наросвіти про медико-санітарне обслуговування шкіл. 
Секція охорони материнства та дитинства 

Протоколи засідання лікарів секції. 
Звіти, доповіді про роботу. 
Листування з установами про забезпечення дитбудинків продовольством. 
Фармацевтичний підвідділ 

Циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР про націоналізацію аптек. 
Протоколи засідань працівників підвідділу. 
Акти інвентаризації майна аптек. 
Листування з лікарнями, аптеками, аптечним складом про розподіл медикаментів, рух кадрів. 
Господарсько-матеріальний підвідділ 

Декрети, накази, постанови ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, губернського, 
повітового відділів охорони здоров’я про матеріальне забезпечення трудящих, боротьбу з епідеміями, 
умови праці медпрацівників, організацію підвідділів постачання повітових відділів охорони здоров’я. 

Списки медпрацівників м. Херсон. 
Бухгалтерія 

Відомості на видачу зарплати медпрацівникам Херсонського повіту. 

Ф.Р-438 Відділ охорони здоров'я Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 357; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 352; 1922-1930 рр. 

Загальний підвідділ 
Циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР про організацію охорони здоров’я в умовах 

НЕП та колективізації, забезпечення медичних закладів працівниками, розширення мережі дошкільних і 
шкільних закладів. 

Постанови IV окружного з’їзду рад про покращення медичної допомоги на селі.  
Протоколи губернського з’їзду працівників охорони здоров’я, засідань президії Херсонського 

окрвиконкому, секції охорони здоров’я Херсонської міськради, завідуючих підвідділів про організацію 
медико-санітарної справи в окрузі, допомогу інвалідам Червоної Армії, боротьбу з інфекційними 
захворюваннями, штати медичних закладів, фінансову діяльність лікарень, перевірку санітарного стану 
шкіл, проведення дитячої оздоровчої кампанії. 

Звіти, доповіді про роботу підвідділів, лікарень. Акти обстежень роботи лікарень, санітарного стану 
установ. 

Відомості про кількість медичних закладів. 
Договори з установами про медичне обслуговування працівників. 
Документи про санітарно-епідемічний стан міста, оздоровлення хворих в санаторіях та на курортах, 

покращення умов праці колгоспників. 
Накази про притягнення до відповідальності осіб, які займаються знахарством, виготовленням та 

продажем ліків. 
Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР, Головним військово-санітарним управлінням 

РСЧА про фінансування медичних закладів округу, передачу справ Дніпровського повітвідділу охорони 
здоров’я Херсонському окрвідділу, проведення диспансеризації працівників, медичне обслуговування 
військових та членів їх сімей. 

Списки, довідки, заяви, посвідчення медпрацівників.  
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Лікарський підвідділ 
Постанова Наркомату праці СРСР про порядок проведення Всесоюзного перепису медичного 

персоналу. 
Протоколи засідань комісії Наркомату охорони здоров’я УСРР про будівництво лікарень, підвищення 

кваліфікації лікарів. 
Накази губвідділу охорони здоров’я, окрвиконкому про виробництво медикаментів. 
Відомості, доповіді, листування про стан медичної справи в повіті та місті, фінансування, діяльність, 

будівництво, ремонт лікарень, рух кадрів. 
Акти перевірки фінансово-господарської діяльності лікарень. 
Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР, окружною прокуратурою про порядок розповсю-

дження санаторно-курортних путівок, притягнення до відповідальності осіб, які займаються знахарством. 
Санітарно-епідемічний підвідділ 

Протоколи нарад санітарного нагляду, засідань санітарно-технічної ради при окружній інспектурі 
охорони здоров’я. 

Звіти, відомості, документи про роботу підвідділу та Херсонської міської санітарно-епідемічної 
лабораторії, профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями. 

Підвідділ охорони материнства та дитинства 
Накази, циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР про боротьбу з інфекційними 

захворюваннями, покращення санітарно-гігієнічної роботи, оздоровлення дітей в піонерських таборах і 
санаторіях, організацію рад соціальної допомоги. 

Відомості, акти обстежень роботи дитячих дошкільних закладів. 
Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР, окружною інспектурою наросвіти, сільрадами, 

дитбудинками про оздоровлення, всиновлення дітей. 
Фармацевтичний підвідділ 

Постанови, інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР, окрвиконкому про відкриття аптек, 
постачання їх медикаментами. 

Статут, протоколи засідань, звіти про роботу окружного аптечного управління. 
Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР про торгівлю медикаментами. 
Список працівників аптек м. Херсон та округу. 
Судово-медичний підвідділ 

Звіти про роботу підвідділу. 
Листування з окружною прокуратурою, начальником Херсонської міського управління міліції, 

Одеським інститутом науково-судової експертизи, районними лікарнями про розслідування причин 
смерті хворих, судово-медичні обстеження. 

Підвідділ особового складу 
Накази з особового складу. 
Документи, листування з лікарнями, медінститутами про проходження лікарями практики, 

підвищення кваліфікації, рух кадрів. 
Списки, послужні списки, анкети, заяви, посвідчення медпрацівників. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, відомості на видачу зарплати працівникам медичних закладів 
округу. 

Опис 2 
Справ: 5; 1928-1929 рр. 

Директиви Наркомату охорони здоров’я УСРР про порядок ведення секретного діловодства, 
економію дефіцитних медикаментів. 

Листування з райвідділами охорони здоров’я, лікарнями округу про захворювання на ґрунті голоду. 
Списки лікарів районних лікарень. 

Ф.Р-439 Фінансовий відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 125; 1919-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 125; 1919-1924 рр. 

Накази, постанови, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, Миколаївського, 
Одеського губернських виконкомів та фінвідділів про анулювання грошових знаків попередніх урядів, 
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зламування сейфів колишніх банківських та кредитних установ, ліквідацію Херсонського міського 
громадського банку, розробку положення про вільну торгівлю, перевірку кошторисів, націоналізацію 
промислових підприємств, стягнення податків, надання звітності. 

Протоколи засідань податкової комісії, нарад фінінспекторів. 
Звіти, доповіді, листування з повітовими установами про фінансову діяльність. 
Списки, заяви, скарги платників податків. Описи майна неплатників податків. 
Опитувальні листи на право торгівлі та промислу. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-440 Фінансовий відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1696; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1923-1930 рр. 

Особові справи платників податків. 

Опис 2 
Справ: 1509; 1923-1930 рр. 

Загальний відділ 
Циркуляри, інструкції Наркомату фінансів УСРР, окружного фінвідділу, протоколи засідань президії 

окрвиконкому про організацію роботи відділу, стягнення податків та зборів, ревізію районів. 
Протоколи засідань економічної комісії, податкових працівників при окружному фінвідділі, комісії 

по українізації апарату. 
Звіти про роботу. Документи по спрощенню та раціоналізації апарату фінвідділу. 
Кон’юнктурний огляд народного господарства Херсонського округу (1925).  
Накази з особового складу, списки, посвідчення працівників. 
Секретаріат 

Накази, циркуляри Наркомату фінансів УСРР про стягнення податків. 
Протоколи засідань президії окрвиконкому, нарад відповідальних працівників, загальних зборів 

працівників окружного фінвідділу. 
Підвідділ сільськогосподарського податку 

Постанови, розпорядження, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, Одеського 
губвиконкому, протоколи засідань Всеукраїнської губернської наради, окружної та районних 
податкових комісій про стягнення єдиного сільгоспподатку. 

Звіти, зведення, доповіді, відомості, акти, листування з райвиконкомами про стягнення сільгоспподатку. 
Договори про здачу землі в оренду. 
Списки, особові рахунки, заяви платників податків. 
Прибутково-майновий підвідділ 

Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, Наркомату фінансів РРФСР про стягнення прибутково-
майнового податку, встановлення норм доходності торгових та промислових підприємств, права і пільги 
для незаможного селянства, селянські займи. 

Протоколи, звіти, відомості про обстеження фінансових дільниць, стягнення податків, розгляд скарг. 
Справи по оподаткуванню підприємств, кооперативних і споживчих товариств. Заяви про видачу 

промислових свідоцтв, патентів на право торгівлі. 
Описи землеволодінь по м. Херсон, рухомого майна неплатників податків. 
Листування з установами, приватними особами про сплату податків. 
Списки платників податків, підприємств округу, домовласників м. Херсон. 
Бухгалтерія 

Циркуляри Наркомату фінансів УСРР. 
Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Зведення, кошториси прибутків окрвиконкому. 
Звіти про роботу підвідділу, фінансовий стан Херсонського округу. 
Плани дворів лікарень та шкіл (1926). 
Підвідділ місцевих фінансів 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР, Одеського губернського 
фінвідділу. 

Протоколи засідань президії окрвиконкому, нарад працівників установ місцевого бюджету. 
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Плани роботи підвідділу. 
Звіт про фінансовий стан Херсонського округу (1923). 
Плани, кошториси дорожнього будівництва по округу (1925). 
Справа про організацію нового єврейського району на території округу. 
Кошториси прибутків і видатків по районах, відомості надходження податкових прибутків, фінансові 

звіти. 
Листування з райвиконкомами, підприємствами, установами м. Херсон про облік фінансів. Фінан-

совий звіт Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського (1927). 
Бюджетна комісія 

Циркуляри, директиви Наркомату фінансів УСРР.  
Протоколи засідань комісії. 
Звіти про виконання районних бюджетів за 1924-1925 роки. 
Валютна інспекція 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР, Одеського губернського 
фінвідділу.  

Звіти про роботу, списки членів сільськогосподарських кредитних товариств. 
Справи про реалізацію позик, ревізію підприємств та установ. 
Кошториси видатків Херсонського театру, Будинку немовляти, міських дитячих ясел. 
Відділ державних прибутків 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату фінансів УСРР, Одеського губернського фінвідділу про 
надходження прибутків від промисловості, земель та майна, експлуатацію корисних копалин, орендну плату. 

Протоколи засідань окружної державної фондової комісії, працівників відділу. 
Акти обстеження рибних та лісових угідь. 
Листування з райвиконкомами про роботу фінансових органів, облік фінансів. 
Обліково-інструкторський відділ 

Циркуляри, інструкції Наркомату фінансів УСРР про ведення окладного рахівництва. 
Справи про стягнення податків, видачу реєстраційних свідоцтв. 
Зведення про ціни на місцевих ринках (1925). 

Опис 3 
Справ: 47; 1923-1930 рр. 

Фінансовий звіт окрвідділу місцевої промисловості. 
Відомості про валову продукцію, випущену в 1927-1928 роках. 
Протоколи перевірки торгових і промислових підприємств Бериславського району. 
Особові справи платників податків. 
Заяви громадян, свідоцтва про надання торгових патентів. 

Опис 4 
Справ: 7; 1929-1930 рр. 

Постанови, директиви ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР про стягнення сільгоспподатку, 
валютно-фондові операції. 

Листування з підприємствами про стягнення податків. 

Опис 5 
Справ: 45; 1923-1929 рр. 

Директиви Наркомату фінансів УСРР про стягнення податків, здійснення валютно-фондових операцій. 
Листування з Наркоматом фінансів УСРР, окружним виконкомом, відділенням ДПУ про діяльність 

відділу, бюджетні асигнування, особовий склад. 

Ф.Р-441 Херсонська окружна скотарська спілка колективних господарств «Скотарколгоспспілка» 
Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації «Добробут», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 242; 1926-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 242; 1926-1930 рр. 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР, Наркомату юстиції УСРР, Всеукраїнської спілки 
«Добробут» про заходи по розвитку вівчарства на 1927-1937 роки, право членства в 
сільгоспкооперативах, створення колгоспних секцій. 
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П’ятирічні плани розвитку, економічні огляди тваринницької кооперації України та Херсонського 
округу, плани заходів по розвитку племінного тваринництва. 

Циркуляри, протоколи засідань, звіти Всеукраїнської спілки «Добробут», Херсонського 
окрвиконкому, кредитспілки про заходи по розвитку тваринництва, заготівлю, збут сільгосппродукції та 
сировини. 

Протоколи з’їздів уповноважених спілки, засідань правління, загальних зборів районних сільськогос-
подарських кредитних і тваринницьких товариств про організацію та діяльність спілки, створення в 
районах скотарсько-молочних товариств, будівництво молочних і тваринницьких ферм, маслозаводів, 
організацію тваринницьких колгоспів. 

Економічна характеристика Херсонського округу, доповідні записки інспекторів про обстеження 
земель округу. 

Статути, описи майна, акти ревізій, анкети спілки, районних тваринницько-молочних кооперативів. 
Список сільськогосподарських тваринницьких товариств Херсонського округу. 

Відомості про заготівлю та збут м'ясо-молочної продукції. Звіти про діяльність сільськогоспо-
дарських тваринницьких товариств. Листування з відділеннями «Добробуту», сільгосптовариствами про 
заготівлю, продаж сільгосппродукції. 

Плани, креслення, кошториси, пояснювальні записки про будівництво ручних маслозаводів та 
холодильників. 

Ф.Р-442 Земельний відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 418; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 418; 1919-1923 рр. 

Підвідділ управління справами 
Декрет Наркомату землеробства УСРР про облік, мобілізацію спеціалістів сільського господарства та 

землеустрою.  
Протоколи засідань колегії про підсумки обстеження стану радгоспів, затвердження проекту 

територіального розподілу лісових угідь. 
Фінансові звіти, документи бухгалтерського обліку. 
Списки працівників повітового земвідділу, спеціалістів сільського господарства та землеустрою по 

Херсонському повіту. Заяви, посвідчення громадян. 
Адміністративно-організаційний підвідділ 

Декрети ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР про створення земельних відділів, 
націоналізацію земель для цукрової промисловості, трудовий землеустрій, пільги для переселенців, 
повернення спеціалістів сільського господарства з Червоної Армії, організацію селянських будинків, 
діяльність робіткомів профспілки «Всеробітземліс». 

Накази губернського комісара по продовольству про відновлення роботи посівних трійок, постачання 
кормами незаможних селянських господарств, конфіскацію сільгосптехніки у заможних власників та 
передачу її на прокатні станції. 

Накази, постанови, циркуляри Херсонського, Миколаївського, Одеського губернських, Херсонського 
повітового земвідділів, протоколи засідань колегії, нарад представників волосних земвідділів про 
проведення землеустрою по волостях, розподіл сільгосптехніки між населеними пунктами, відкриття 
районних пунктів ремонту сільгосптехніки, ветеринарних пунктів, організацію колективних 
господарств. 

Плани роботи губернських і повітового земвідділів. 
Протоколи з’їздів волосних ревкомів і волосних земельних відділів, сходів громадян Володимирської 

волості, членів сільських КНС, сільгоспартілей про організацію та роботу волземвідділів, організацію 
сільгоспартілей, розподіл землі, надання допомоги сім’ям червоноармійців. 

Доповіді про роботу повітвідділу, організацію культурно-показових господарств, обстеження 
колгоспів. 

Короткий природно-історичний та економічний огляд Херсонського повіту. 
Опис матеріальних збитків, заподіяних громадянам с. Висунськ частинами Добровольчої армії (1920). 
Посімейно-майнові списки членів сільгоспартілей. Відомості обліку локомобілів та молотарок. 
Листування з евакуаційною комісією про планомірне переселення та надання допомоги жителям 

Поволжя. 
Списки працівників повітового земвідділу, підвідділу. 
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Підвідділ землеустрою 
Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР про організацію в Україні земельної справи, наділення 

землею трудових виробничих і учбових колективів, створення волосних комісій для наділення землею 
малоземельних та безземельних селян. 

Циркуляри, протоколи засідання колегії губернського земвідділу про організацію 
сільськогосподарських колективів, показових полів, боротьбу з трудовим дезертирством, землеустрій 
переселенців. 

Плани, звіти, доповіді про роботу підвідділу. Інструкції, звіти, рапорти про роботу землемірів у 
повіті. 

Протоколи волосних земельних з’їздів, з’їздів землемірів, засідань волосних ревкомів, сходів 
громадян сіл повіту та членів сільських товариств про розподіл землі, організацію шкільних городів, 
проведення посівної кампанії. 

Відомості про кількість землі у заможних власників по волостях повіту, описи майна, анкети 
обстежень колишніх поміщицьких маєтків. 

Списки радгоспів та колгоспів Херсонського повіту. 
Листування з губернським, волосними земельними відділами, установами про проведення 

землеустрою, відомості розподілу землі між селянами по волостях. 
Посімейно-майнові списки громадян сіл. 
Особові справи землемірів. 
Підвідділ сільського господарства 

Постанови, циркуляри Наркоматів земельних справ та праці УСРР, Української економічної ради, 
губернського і повітового земвідділів, повітвиконкому про надання допомоги трудовому селянству, 
податкових пільг сім'ям червоноармійців, використання насіннєвої позики, допомогу голодуючим, 
відміну продподатку, утворення лугового фонду, охорону лісів та посівів, надання агрономічної 
допомоги селянству, відновлення тваринництва. 

Протоколи засідань волосних посівних комітетів, сходів громадян сіл та членів сільських товариств 
про розподіл насіннєвої позики, обрання сільських посівних комітетів, запровадження громадського 
сівообігу, розподіл землі, влаштування прокатних станцій. 

Звіти, доповіді про роботу підвідділу, дільничних агрономів, інструкторів по садівництву, 
огородництву, виноградарству. 

Відомості про врожайність, площі посівів по культурах, кількість орної землі по волостях (1919), 
організацію сільськогосподарських кооперативів, діяльність волосних земвідділів. 

Листування з губземвідділом, волосними виконкомами і земвідділами про проведення посівної 
кампанії, заготівлю посівного матеріалу, стан та розвиток тваринництва. 

Підвідділ організації сівби 
Циркуляри, інструкції Наркомату землеробства УСРР про проведення ремонту сільгосптехніки, 

організацію насіннєвих бюро, допомогу селянам у проведенні сільгоспробіт. 
Звіти, доповіді дільничних техніків, комісій по збиранню та реалізації врожаю. 
Листування з губземвідділом, волосними посівкомами про поповнення насіннєвого фонду, відкриття 

ремонтних майстерень. 
Список повітів та волостей Херсонської губернії. 
Заяви, посвідчення працівників підвідділу. 
Лісовий підвідділ 

Накази, постанови, циркуляри V Всеукраїнського з’їзду рад, Наркомату землеробства УСРР про 
порядок організації робіт з лісоустрою, стан державного лісового фонду. 

Накази, постанови, протоколи нарад про ліквідацію Херсонської спілки мисливців, організацію 
полювання в межах України та Миколаївської губернії. 

Звіти, доповіді про стан зоотехніки, агрономічної допомоги населенню, розвиток бджільництва. 
Листування з волосними ревкомами, земвідділами, дільничними агрономами про боротьбу з 

самовільною вирубкою дерев. 
Підвідділ технічного постачання 

Накази, постанови губернського, повітового земвідділів про створення повітової комісії по ліквідації 
нетрудових господарств, стягнення податків, проведення посівних кампаній, реорганізацію ремонтних 
майстерень у прокатні станції. 

Протоколи засідань колегії Херсонського військово-продовольчого комітету, листування з ним про 
організацію насіннєвого підвідділу. 
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Протоколи засідань волосних виконкомів, земвідділів, сільрад, загальних зборів членів КНС, 
листування з раднаргоспом, дільничними агрономами, прокатними станціями про ремонт 
сільгосптехніки. Звіти про роботу ремонтних майстерень, сільських прокатних станцій.  

Списки механічних, ковальських майстерень повіту. 
Кошториси на придбання матеріалів та інструментів, акти передачі майна майстерень у 

підпорядкування раднаргоспу. 
Ветеринарний підвідділ 

Накази, постанови Ради робітничої і селянської оборони, повітвиконкому про огляд кінського 
поголів’я для Червоної Армії, передачу коней з військових частин земельним відділам, боротьбу з 
інфекційними захворюваннями худоби. 

Положення про Український протичумний комітет. 
Витяг з протоколу засідання повітвиконкому, листування з Херсонським міським управлінням 

міліції, відділом комунгоспу про відкриття й роботу Херсонської трихіноскопічної станції (1922). 
Протоколи нарад ветеринарних лікарів, засідань працівників протичумної станції. 
Звіти про роботу відділу, Херсонської баклабораторії. Доповідь про діяльність Бериславської 

ветеринарної лікарні. 
Листування з ветеринарними дільницями і пунктами про роботу, захворювання, падіж тварин. Акти 

огляду коней. 
Кошториси видатків відділу, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Підвідділ повітових радгоспів 

Декрет, накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губернського земвідділу 
про форми господарювання в радгоспах. 

Протоколи загальних зборів членів радгоспів «Антонівка» і «Червона зірка», утворених на території 
колишнього маєтку Скадовського в Краснянській волості. Анкети, акти обстеження радгоспу «Паризька 
комуна». Списки членів радгоспів «Антонівка» і «Паризька комуна». 

Листування з радгоспами про розрахунки по прибутках.  
Комісія по збиранню та реалізації врожаю  

Накази, циркуляри, протоколи нарад, звіти про роботу комісії. 
Листування з волвиконкомами про облік врожаю. 
Підвідділ селянського будинку 

Інструкції про використання військових частин в період посівної кампанії. 
Циркуляр Миколаївського губернського земвідділу про створення при повітземвідділі підвідділу 

колгоспів. 
Списки членів сільгоспколективів. 

Ф.Р-443 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1804; 1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1804; 1921-1930 рр. 

Загальний підвідділ 
Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР про умови отримання 

кредитів на землевпорядкування, реорганізацію окружних земельних органів. 
Накази Одеського губернського, Херсонського повітового, окружного земуправлінь, протоколи нарад 

Одеського губернського земвідділу, окружних земельних з’їздів, засідань президії Херсонського 
окрвиконкому, колегії окружного земвідділу, виробничих, економічних та технічних нарад про 
відновлення сільського господарства, проведення колективізації, підготовку до посівних кампаній, 
реорганізацію земельних відділів в управління, зниження цін на зерно для бідняцьких господарств, 
заготівлю сіна, розвиток городництва в окрузі. 

Протоколи нарад райземвідділів про проведення колективізації і землевпорядкування, видачу 
кредитів на будівництво переселенських поселень. 

Плани, звіти про роботу відділу. 
Список ветеринарних дільниць округу. 
Довідки, посвідчення, заяви працівників.  
Підвідділ землевпорядкування 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Української економічної ради про 
розподіл нетрудових земель, пільги переселенцям, порядок проведення меліоративних робіт. 
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Накази Миколаївського губернського посівного комітету про передачу земель державного фонду в 
користування населенню за договорами. 

Постанови Херсонського окрвиконкому про здачу населенням гідротехнічного майна, яке було 
власністю земств та поміщицьких господарств. 

Постанови губернських та окружних землевпорядкувальних нарад, засідань окружної судово-земельної 
комісії, технічних колегій, листування з землемірами про відведення землі сільгоспколективам.  

Протоколи засідань комісій Херсонського повітового, окружного земвідділів про відведення землі і 
закріплення будівель за міськими установами та підприємствами. 

Постанови, протоколи, заяви, акти, креслення, довідки про відведення землі сільгоспколективам і 
переселенцям, встановлення меж м. Херсон (1922). 

Звіти, рапорти, авансові звіти землемірів.  
Інвентарні описи, акти обстеження колишніх приватних маєтків. 
Зведення про сімейно-майновий стан членів сільгоспартілей.  
Підвідділ сільського господарства 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Української 
економічної ради про націоналізацію сільгосптехніки та здачу її в оренду, реорганізацію губернських 
відділів мисливства, встановлення кордонів заповідника на Дніпровсько-Бузькому лимані, експлуатацію 
іноземних тракторів. 

Постанови Херсонського окрвиконкому, листування з Наркоматом землеробства УСРР, 
Вукоопспілкою про проведення колективізації в окрузі. 

Плани проведення колективізації, посівних і збиральних кампаній. 
Звіти про стан тваринництва в Херсонському повіті (1921), роботу заготівельних контор. 
Протоколи засідань зоотехнічного бюро про порядок реєстрації племінної худоби. 
Протоколи сходів громадян сіл про організацію та реєстрацію сільгоспартілей, посімейно-майнові 

списки членів артілей. 
Відомості розподілу сільгосптехніки по районах та сільгосптовариствах округу. 
Список населених пунктів Херсонського району. 
Списки власників коней, орендарів показових полів. 
Уповноважений по землевпорядкуванню та переселенню на Південь України 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркомату землеробства УСРР про землеустрій 
колонізаційних фондів, обстеження земель сільських КВД. 

Протоколи нарад окружного та районних земвідділів, засідань районних землевпорядкувальних 
комісій, загальних зборів членів ТСОЗів про землеустрій переселенського фонду, розміщення 
переселенців, відведення та обстеження ділянок державного лісового фонду. 

Зведення про стан заселення ділянок колонізаційного фонду в правобережній частині Херсонського 
округу, акти обстежень, відомості про гідротехнічний та гідрологічний стан колонізаційного фонду.  

Схематичні креслення лісових дач. 
Списки, довідки переселенців.  
Меліоративний підвідділ 

Накази, постанови, циркуляри Наркомату землеробства УСРР, Одеського губернського лісового 
управління, Херсонського окружного земвідділу про відновлення лісового господарства, організацію 
полезахисних смуг, укріплення пісків, порядок проведення насіннєво-заготівельних робіт. 

Протоколи губернської земельної наради, засідань комісії зі встановлення меліоративного фонду. 
Плани роботи Дніпровського лісомеліоративного району. 
Плани, кошториси закладення виноградників на сипучих пісках.  
Доповіді про стан Дніпровських пісків та заходи по їх укріпленню. 
Статути, протоколи, акти обстеження роботи меліоративних товариств.  
Листування з уповноваженим по землевпорядкуванню про меліорацію колективних земельних 

фондів, влаштування та ремонт колодязів. 
Списки спеціалістів Херсонського лісництва. 
Ветеринарний підвідділ 

Накази, постанови, інструкції РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Одеського губернського 
земуправління про призов на військову службу ветлікарів, фельдшерів, видачу медикаментів для 
ветеринарно-лікувальних пунктів, облік коней, боротьбу з інфекційними захворюваннями худоби. 

Звіти, акти ревізій, обстежень роботи ветеринарних лікарень і дільниць. 
Звіти, доповіді, відомості про штучне запліднення тварин. Зведення про захворюваність тварин в 

окрузі. Акти огляду коней. 
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Листування з райвиконкомами, ветеринарними пунктами про призначення ветлікарів, боротьбу з 
захворюваннями худоби, надання ветеринарної допомоги. 

Довідки, посвідчення ветеринарних працівників. 
Бухгалтерія 

Постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР про порядок отримання 
землевпорядкувального кредиту, погашення заборгованості, нормування зарплати, облік і реалізацію 
державного фонду, внески на соціальне страхування. 

Постанови окружного земуправління про заборону проведення землевпорядкувальних робіт 
неспеціалістами. 

Звіт про роботу, акт ревізії фінансового стану окружного земуправління. 
Відомості про вартість землевпорядкувальних робіт в земельних товариствах. Авансові звіти, 

рапорти землемірів. 
Списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-444 Бериславське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Берислав Бериславського 
району Херсонської області  
Справ: 84; 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1946-1969 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 
Плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-445 Адміністративний відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1864; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 936; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВЦРПС, ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркомату юстиції УСРР, 
Одеського губвиконкому про роботу адмінвідділів виконкомів, право райвиконкомів на адміністративні 
стягнення, боротьбу з хабарництвом в органах міліції, зміну судово-каральної політики, проведення 
робіт по адміністративно-територіальному поділу, торгівлю спиртними напоями, організацію бюро 
примусових робіт, залучення засуджених до праці в селянських господарствах, заборону проводити 
релігійні обряди до реєстрації органами ЗАГС. 

Циркуляри НКВС УСРР про порядок проведення експертизи цінності документів, правила постанови 
архівної частини, секретного діловодства державних, профспілкових та кооперативних установ. 

Обов’язкові постанови, протоколи засідань президії Херсонського окружного, районних виконкомів, 
міськради, розціночно-конфліктних комісій, комісій по боротьбі з бандитизмом, по чистці рядів промислової 
міліції. 

Плани, звіти, доповіді про роботу окружного, районних адмінвідділів, організацію бюро примусової 
праці. 

Накази по Херсонському окружному управлінню міліції і карного розшуку про боротьбу з 
бандитизмом. 

Зведення про бандитизм на території волостей та сіл, соціальний стан ув’язнених, роботу органів 
ЗАГС. 

Листування з Херсонським окружним відділенням ДПУ, районними, міськими управліннями міліції і 
карного розшуку про охорону промислових об’єктів, установ, боротьбу з бандитизмом. 

Документи про організацію та роботу транспортних товариств, реєстрацію статутів релігійних 
громад, роботу ліквідаційної комісії по відділенню церкви від держави, боротьбу з пожежами, надання 
допомоги постраждалим під час землетрусу в Криму. 

Статути наукового товариства лікарів, релігійних громад. 
Списки старих та нових найменувань вулиць м. Херсон. 
Списки, анкети працівників установ округу, фотографів, працівників кінотеатрів, власників 

кустарних типографій. 
Посвідчення на право торгівлі. 
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Списки позбавлених виборчих прав, іноземців, членів релігійних громад, виселенців. Паспортні листи, 
виписки з метричних книг, посвідчення, анкети осіб, які нелегально перейшли кордон та були повернені в 
СРСР. 

Списки, особові справи, посвідчення працівників. 

Опис 2 
Справ: 622; 1923-1930 рр. 

Накази, інструкції НКВС УСРР, Наркомату фінансів УСРР про охорону заготпунктів силами 
промислової міліції, складів, елеваторів, складання кошторисів. 

Особові справи працівників адмінвідділу, управління міліції та карного розшуку. 
Штатні розписи, фінансові звіти адмінвідділу, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 65; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, ДПУ УСРР, НКВС УСРР, Головного, Одеського 
губернського, Херсонського окружного управлінь міліції про розподіл функцій між міліцією та карним 
розшуком, ліквідацію бандитизму, боротьбу з дезертирством, самогоноварінням, безробіттям, охорону 
установ промисловою міліцією, нагляд за репертуаром і гастролюючи ми акторами та музикантами, 
облік іноземців і віруючих, виселення соціально небезпечних громадян за межі УСРР. 

Протоколи засідань комісії по чистці адмінвідділу, міліції і карного розшуку. 
Доповіді, відомості про роботу окружного, районних управлінь міліції. 
Інформаційно-оперативні зведення окружного управління міліції про випадки бандитизму. 
Документи про збитки, заподіяні іноземною інтервенцією, відновлення виборчих прав громадян, 

зміну громадянами прізвищ. 
Списки репатріантів, працівників райвиконкомів, сільрад Херсонського округу. 

Опис 4 
Справ: 241; 1929-1930 рр. 

Справи про притягнення до адміністративної відповідальності, направлення засуджених до примусових 
робіт. 

Ф.Р-446 Адміністративний відділ Херсонського районного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 45; 1925-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1925-1930 рр. 

Інструкції, протокол засідання Херсонського окружного адмінвідділу про створення районних 
адмінвідділів і бюро примусової праці, реєстрацію релігійних громад, формування добровільних 
пожежних організацій. 

Плани, звіти про роботу відділу. 
Реєстраційні картки, описи майна, листування про діяльність сільських релігійних громад. 
Листування з районними управліннями міліції, сільрадами про накладення адміністративних стягнень 

на громадян. 
Список іноземців-жителів Херсонського району. 

Ф.Р-447 Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів 
(«Укрптахопродукт»), м. Херсон Миколаївської області  
Справ: 38; 1927-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1927-1939 рр. 

Накази, протоколи засідань Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Наркомату постачання УСРР, 
правління об'єднання «Укрптахопродукт», листування з ними про заготівлю та переробку 
птахопродуктів, роботу профільних підприємств. 

Положення про організацію птахівницької кооперації в Херсонському окрузі. 
Накази по Херсонській спілці птахівницьких колективних господарств. 
Плани, звіти про роботу. План обстеження птахівницьких товариств Херсонського округу, відомості 

про заготівлю продукції. 
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Договори про реалізацію продукції. Листування з райвідділами торгівлі, райспоживспілками з 
організаційних та господарських питань. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-448 Відділ місцевої промисловості Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 87; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 74; 1928-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВРНГ СРСР та УСРР, протоколи засідань РНК СРСР, Ради Праці та 
Оборони СРСР, колегії Херсонської окружної РСІ про роботу промислових підприємств, капітальне 
будівництво, розвиток комунального господарства, конфіскацію верстатів іноземного виробництва. 

Постанови, протоколи засідань виробничої, ревізійної комісій Державного об’єднання соляної 
промисловості, відомості, доповідні записки про соляні розробки. 

Протоколи виробничих, технічних нарад відділу. 
Статути, основні показники роботи, акти обстеження, фінансові звіти, описи майна, відомості 

нарахування зарплати працівникам підприємств місцевої промисловості м. Херсон. 
Довідки, посвідчення працівників відділу. 

Опис 2 
Справ: 13; 1923-1929 рр. 

Накази начальника. 
Протоколи засідань відділу, міжвідомчої комісії зі встановлення орендної плати промислових 

підприємств. 
Статут житлово-кооперативного товариства, зведення про домовласників, списки мешканців. 
Договори про здачу в оренду підприємств та житлових приміщень. 
Дефективні, оціночні відомості промислових підприємств по районах. 
Кошторис прибутків та видатків по експлуатації Олешківсько-Раденського шосе. 

Ф.Р-449 Херсонський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого 
комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  
Справ: 649; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 541; 1920-1923 рр. 

Декрети РНК СРСР, наказ особливої військово-продовольчої комісії Південно-Західного фронту, 
інструкція Наркомату продовольства УСРР про організацію постачання населення та армії 
продовольством і речами побутового вжитку, боротьбу зі спекуляцією, організацію державних 
заготівельних контор, мобілізацію трудящих на виконання трудових робіт. 

Постанови ВУЦВК, Наркомату продовольства УСРР, губернського продкому про розвиток сільського 
господарства, заміну продрозкладки продподатком, порядок стягнення податків, організацію районних, 
волосних, сільських податкових комісій, оренду націоналізованих підприємств, допомогу голодуючим.  

Присуди, виконавчі листи виїзної сесії губернського ревтрибуналу про сплату громадянами 
продподатку, списки неплатників. 

Накази, постанови про виконання планів продрозкладки, задачі кооперації, централізацію заготівлі 
сільгосппродукції, звільнення від продподатку. 

Протоколи засідань колегії повітового продкому, протоколи районних з’їздів волосних інспекторів. 
Звіти, доповіді, зведення, протоколи сходів громадян про збір податків. 
Листування з повітовим земвідділом, районними податковими бюро про націоналізацію, оренду, 

ремонт, роботу промислових підприємств. Списки націоналізованих підприємств. 
Справи про стягнення податку з млинів. Анкетні, окладні листи орендарів млинів по волостях. 
Особові справи, мандати, посвідчення працівників повітового, районних продкомів. Накази районних 

продкомів з особового складу. 

Опис 2 
Справ: 75; 1920-1923 рр. 

Особові справи працівників. 
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Опис 4 
Справ: 33; 1919-1923 рр. 

Особові справи колишніх власників млинів та олійниць. 

Ф.Р-450 Херсонський окружний продовольчий комітет Наркомату продовольства УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 92; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 92; 1921-1923 рр. 

Декрет, циркуляри, інструкції ВУЦВК про запровадження єдиного сільгоспподатку, боротьбу з 
хабарництвом, перевірку кадрів державних установ. 

Звіти, доповіді, зведення про проведення податкової кампанії. 
Протоколи допиту, акти обстежень майнового стану неплатників натурпродподатку. 
Листування з Одеським губернським продкомом, окружним, районними виконкомами про стягнення 

продподатку, облік мукомельно-круп’яних підприємств, надання фінансової звітності. 
Списки радгоспів, мукомельно-круп’яних підприємств, олійниць округу. Справи по обкладенню 

податком власників млинів та олійниць. 
Списки, посвідчення працівників окружного продкому та райвиконкомів, списки членів КНС округу. 

Ф.Р-451 Херсонський тракторний пункт Українського автотракторного торговельно-
промислового акціонерного товариства («Укравтопромторг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 10; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1925-1926 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату фінансів СРСР, товариства «Укравтопромторг» про продаж 
нафтопродуктів, організацію тракторного пункту в м. Херсон, надання звітності. 

Протоколи нарад Миколаївської тракторної бази, Херсонського пункту. 
Звіти, відомості про роботу. 
Листування з організаціями, Херсонським сільгосптехнікумом про постачання тракторів і запчастин, 

підготовку кадрів. 

Ф.Р-452 Херсонський філіал Всеукраїнського кооперативного банку «Українбанк», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: : 24; 1923-1928 рр. 

Постанови РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР.  
Протоколи засідань президії Херсонського окрвиконкому, правління і дирекції філіалу, бюджетної, 

ліквідаційної комісій. 
Акти обстежень роботи районних філіалів банку. 
Договір Херсонської райспоживспілки з держпароплавством про доставку експортної зернової 

продукції. 
Листування з філіалами банку з фінансових питань. 

Ф.Р-453 Бавовницький сектор Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів 
(«Укрколгоспцентр»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 103; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 103; 1930-1932 рр. 

Постанови, протоколи засідань РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Наркоматів земельних 
справ СРСР та УСРР, Головбавовкому СРСР, «Бавовцентру» про посіви бавовнику в Україні, 
обстеження, збирання та реалізацію врожаю.  

Постанови Всесоюзної спілки сільськогосподарських колективів, ВУЦКНС, листування з ними про 
фінансування колгоспів, організацію батрацько-незаможних груп. 

Зведення про стан колективізації сільського господарства України (1931). 
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Протоколи, плани, доповіді про розподіл посівних площ, проведення збиральної кампанії, заготівлю 
бавовни в районах області. Звіти райколгоспспілок про реалізацію врожаю бавовни. 

Листування з Головбавовкомом СРСР, науковими інститутами, установами, спілками про 
розповсюдження культури бавовнику, постачання насінням та інвентарем нових районів. 

Списки, заяви, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-454 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському 
студентству, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 9; 1924-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1924-1927 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського товариства, Одеського губвиконкому. Інструкції, положення, плани 
роботи Комітету з покращення побуту студентів. 

Протоколи засідань Одеського губернського, Херсонського окружного відділень товариства. 
Доповідна записка про роботу. 

Списки студентів Херсонського педінституту, морського, сільськогосподарського технікумів. 

Ф.Р-455 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 624; 1923-1940, 1944-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1923-1940 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції НКВС УСРР, Наркомату юстиції УСРР, Всеукраїнського комунального 
управління про розвиток комунального господарства, порядок реєстрації будівель, перешкоджання 
спекуляції житловими приміщеннями, право забудови відділами місцевого господарства, зниження вартості 
промислового та житлово-комунального будівництва, допомогу безробітним. 

Постанови Херсонського окрвиконкому про розміри квартирної плати, орендної плати за всі види 
торгових приміщень. 

Протоколи засідань президій Херсонського окружного, міського виконкомів про ремонт закладів 
народної освіти, фінансування ремонту театру ім. Луначарського, стан комунальних підприємств міста, 
встановлення тарифів на комунальні послуги. 

Накази начальника окрвідділу місцевого господарства про реорганізацію, ліквідацію відділу, з 
особового складу. Акти ревізій фінансово-господарської частини окрвідділу місцевого господарства, 
комунальних, промислових підприємств, будівель. 

Протоколи міжвідомчої наради по впорядкування санітарного стану міста, технічних нарад відділу, 
комунальної секції міськради, економічної наради при групкомі профспілки «Будівельник» про 
санітарний благоустрій міста, поширення території порту, промисловий розвиток Дніпробуду, 
фінансування ремонту колишнього готелю «Європейський», капітальне будівництво, постачання 
будматеріалів. 

Плани роботи відділу на 1927-1928 роки. Звіт про роботу, стан комунальних господарства та 
підприємств м. Херсон і Херсонського округу за 1926-1928 роки. 

Відомості про стан націоналізованих підприємств. Заяви, свідоцтва, довідки, договори, акти про 
денаціоналізацію, оренду житла та торгових приміщень, купівлю-продаж будинків. 

Листування з Українбанком, Херсонським окружним фінвідділом, міськрадою, райвиконкомами, 
житлоспілкою, робкоопом про проведення ремонтно-будівельних робіт, електрифікацію населених 
пунктів, фінансові розрахунки. 

План м. Каховка (1929). 
Акти приймання-передавання архівних документів до Херсонського окружного архівного 

управління. 
Кошторис прибутків та видатків відділу (1930). 

Опис 2 
Справ: 3; 1947-1956 рр. 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР, Херсонського обласного, міського відділів 
комунгоспу. 

Накази, рішення, акти про проведення заходів МППО. 
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Опис 3 
Справ: 510; 1944-1973 рр. 

Секретар 
Накази Міністерства комунального господарства УРСР, листування з міськвиконкомом про 

фінансування капіталовкладень на відновлення комунального господарства, покращення санітарного 
стану та благоустрій м. Херсон. 

Накази завідуючого. Протоколи виробничих нарад. 
Економіст 

Плани благоустрою та озеленіння м. Херсон. Виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти 
відділу, комунальних підприємств. Кон’юнктурний огляд роботи відділу (1960-1963). 

Договори, підсумки соцзмагань. 
Рішення, плани, акти про відведення земельних ділянок під колективні сади та виноградники.  
Документи про будівництво міських каналізаційних споруд, газифікацію й ремонт житлових 

будинків, роботу садівницьких товариств, преміювання керівників та інженерно-технічних працівників 
підприємств. 

Довідки, акти перевірки стану охорони праці, техніки безпеки. 
Аналізи фінансово-господарської діяльності, кошториси комунальних підприємств. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, комунальних підприємств. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи профспілкових зборів. 

Ф.Р-456 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу Одеської 
губернії 
Справ: 27; 1920-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1920-1924 рр. 

Постанови, положення, циркуляри, накази РНК УСРР, губвідділу комунгоспу, Херсонського повітвикон-
кому, протоколи засідань повітової економічної наради, президії міськвиконкому, нарад представників 
колгоспів губернії про управління комунальним господарством, націоналізацію будівель, оренду житлових 
та торгових приміщень, порядок денаціоналізації нерухомого майна громадян, установлення норм оплати за 
комунальні послуги, розподіл складських приміщень серед державних установ, стягнення орендної плати.  

Протоколи адміністративних нарад. 
Звіти про роботу відділу. Звіти, доповіді, відомості, зведення про стан комунального господарства 

міст Херсон, Каховка, Гола Пристань, Олешки.  
Заяви, довідки, списки, розписки про оренду житлових та торгових приміщень. 
Акти обліку лісоматеріалів на лісопильних заводах, лісових складах.  
Договори про оренду торгових приміщень.  
Відомості про роботу, кошторис на експлуатацію міського водопроводу. 
Інвентарний опис майна Херсонської електростанції.  
Листування з Херсонським відділенням Держбанку СРСР, повітовою РСІ, військовими установами та 

частинами, профспілкою працівників комунгоспу про стягнення гербового збору, норми та надання 
комунальних послуг, переказ коштів, сплату податків. 

Штатні розписи, кошториси прибутків. 
Заяви, вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 
Списки членів профспілки.  

Ф.Р-457 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської окружної ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 847; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 665; 1923-1927 рр. 

Постанови, положення ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР про відділи місцевого господарства 
окрвиконкомів, зміни в житловому законодавстві, порядок стягнення орендної плати, залучення 
сільського населення до участі в будівництві та ремонті доріг сільського і районного значення. 
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Постанови, циркуляри Херсонського окрвиконкому, Одеського губвідділу комунгоспу про стягнення 
квартплати, тарифи та норми користування водою, перереєстрацію автотранспорту, благоустрій 
м. Херсон. 

Протоколи засідань президії, фінансово-бюджетної, житлової комісій, адміністративно-технічних 
нарад Херсонського окрвиконкому, міжвідомчої комісії управління державним нерухомим майном по 
розгляду заяв громадян про зменшення розмірів квартплати. 

П’ятирічний план житлового будівництва в Херсонському окрузі. План будівництва і ремонту доріг, 
перелік шосейних доріг округу. 

Технічна інструкція про зйомку та нівелювання міст, інструкція про управління націоналізованими 
будинками. 

Плани, звіти про роботу відділу, звіти про роботу комунальних підприємств.  
Зведення про виробничу потужність підприємств комунального господарства. 
Доповідні записки, кошториси, акти огляду стану будівель, ветеринарно-санітарний нагляд в 

м. Херсон. Довідки, листування про денаціоналізацію майна та будівель громадян, промислових 
підприємств. Договори про оренду житлових та торгових приміщень, акти обстеження майнового та 
сімейного стану громадян-мешканців націоналізованих будинків. Списки власників будинків, заяви 
громадян. 

Листування з Херсонським окружним виконкомом, військкоматом, установами про проведення 
ремонтно-будівельних робіт, з фінансових та організаційних питань. 

Описи будівель окрвідділу комунгоспу. 
Списки старих та нових найменувань вулиць м. Херсон (1927). 
Проекти-креслення Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петров-

ського, Херсонської швейної фабрики, Високопільського маслозаводу. 
Протоколи засідань житлової комісії Каховського райвідділу комунгоспу, списки націоналізованих та 

денаціоналізованих будівель м. Каховка. 
Акт про рух націоналізованих та денаціоналізованих будівель м. Берислав (1925). 

Опис 2 
Справ: 149; 1922-1927 рр. 

Постанови Української економічної ради, протоколи засідань президії Херсонського окрвиконкому, 
доповіді про створення та використання спеціального промислового фонду на 1926-1927 роки. 

Листування з ВРНГ УСРР про перехід відділу місцевого господарства в підпорядкування 
Херсонської міськради. 

План розвитку місцевої промисловості округу та експорту зернових на 1925-1930 роки, роботи 
Херсонської державної типографії ім. Леніна на 1925 рік. 

Звіти, доповіді про роботу державних підприємств місцевої промисловості, перспективи її розвитку. 
Зведення про роботу комунальних підприємств. 

Акти обстеження, відомості про проведення денаціоналізації, інвентаризації майна, оренду 
промислових підприємств. 

Виробничі звіти Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського. 
Доповідна записка про стан кооперації інвалідів округу. 
Список млинів, маслозаводів Херсонського округу. 
Статут партійно-кооперативного видавництва «Червоний селянин». 
Кошториси на проведення ремонтних робіт по установах м. Херсон. 
Договори про постачання лісоматеріалу. 

Опис 3 
Справ: 32; 1922-1928 рр.  

Постанови Херсонського повітвиконкому про плату за користування житловими приміщеннями. 
Протоколи засідання бюджетної комісії, кошториси прибутків та видатків. 
Списки працівників відділу. Відомості на видачу зарплати працівникам комунальних підприємств. 
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Ф.Р-458 Відділ соціального забезпечення Херсонського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 11416; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 434; 1919-1923 рр. 

Канцелярія 
Декрети, постанови, розпорядження РНК УСРР, Наркомату соціального забезпечення УСРР, 

губвідділу соціального забезпечення. 
Протоколи засідань колегії, президії, нарад завідуючих підвідділами. 
Плани, звіти, доповіді, відомості про роботу відділу. 
Акти обстежень, ревізій, передачі, оцінки майна, описи конфіскованого майна. 
Листування з Дніпровською повітовим виконкомом і військкоматом, волревкомами про встановлення 

норм та видачу пайків, проходження служби в Червоної Армії, виконання бюджету. 
Накази з особового складу, списки, особові справи, листи обстеження сімейного та майнового стану 

працівників. 
Інвалідний підвідділ 

Декрет РНК УСРР про створення міжвідомчих комісій допомоги жертвам контрреволюції. 
Доповідь про роботу підвідділу на з’їзді повітових відділів соціального забезпечення. 
Протоколи, заяви, листування про роботу Херсонського Будинку старості про наявність вільних 

місць, прийом громадян, постачання продовольством. Списки працівників та мешканців Будинку 
старості. 

Підвідділ пенсій та пайків 
Розпорядження, інструкції Наркомату соціального забезпечення УСРР про забезпечення сімей 

червоноармійців. 
Доповіді, зведення про роботу підвідділу. 
Списки, особові справи, заяви пенсіонерів, червоноармійців. Протоколи обстежень сімейного та 

майнового стану інвалідів війни. Відомості на видачу пайків та грошової допомоги. 
Підвідділ допомоги 

Заяви, довідки, лікарняні листи, відомості на видачу допомоги. 
Протоколи обстеження, списки сімей червоноармійців на отримання матеріальної допомоги, 

посівного матеріалу. 
Списки громадян, постраждалих від контрреволюції. 
Комісія з обстежень 

Акти, листи, протоколи обстеження здоров’я і майнового стану осіб, які потребують допомоги. 
Бухгалтерія 

Справи про встановлення опіки. 
Кошториси видатків, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 10660; 1919-1923 рр. 

Особові справи пенсіонерів. 

Ф.Р-459 Інспектура соціального забезпечення Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 623; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 615; 1923-1930 рр. 

Канцелярія 
Постанови, розпорядження, циркуляри Наркомату соціального забезпечення УСРР, Одеського 

губвідділу соціального забезпечення, звернення Херсонського окрвиконкому про соціальне 
забезпечення військових інвалідів та сімей військовослужбовців, призначення персональних пенсій, 
порядок організації виробничо-споживчих артілей інвалідів, організацію музею-виставки соціального 
забезпечення, роботу сільських КВД, залучення селянства до кооперації. 

Протоколи засідань вищої експертно-конфліктної комісії при Наркоматі соціального забезпечення 
УСРР, листування з ним про розгляд конфліктних справ і скарг пенсіонерів. 
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П’ятирічний план роботи на 1928-1933 роки. 
Протоколи засідань Одеської губернської, Херсонської окружної, районної комісій соціального 

забезпечення, листування з ними про встановлення прав громадян на державне забезпечення, порядок та 
забезпечення груп пенсіонерів. Протоколи засідань окружної медичної комісії по встановленню 
інвалідності. Відомості, довідки про призначення пенсій, допомоги. 

Плани, звіти про роботу Херсонської окружної селянської секції, Каховського районного та сільських 
КВД. 

Акти обстеження матеріального стану громадян, договори про здачу в оренду конфіскованого майна. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь трудових артілей інвалідів. Відомості про організацію 

та роботу районних артілей інвалідів, Херсонського товариства по боротьбі з бідністю «Допомога». 
Заяви, списки, посвідчення, довідки інвалідів війни та праці, персональних пенсіонерів. 
Листування з окружними комунгоспом та фінвідділом, підприємствами, лікарнями про 

працевлаштування, надання житла, медичної допомоги, земельних ділянок під городи, патентів на право 
торгівлі інвалідам та пенсіонерам. 

Правила вступу на Всеукраїнські політичні курси для інвалідів при Наркоматі соціального 
забезпечення УСРР, листування про прийом слухачів, їх анкети та характеристики. 

Договори, акти, листування про передачу будівлі Херсонського Будинку інвалідів Херсонському 
інституту народної освіти (1930). 

Окружна секція селянських товариств (комітетів) взаємодопомоги 
Положення ВУЦВК про центральні та окружні комісії селянської взаємодопомоги. 
Доповідь Центральної Комісії селянських товариств взаємодопомоги. 
Протоколи II окружного з’їзду КВД, засідань районних, сільських КВД. 
Акти перевірки роботи та фінансової діяльності Херсонського окрвідділу соціального забезпечення 

та Будинку інвалідів, районних КВД. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь, анкети, акти обстеження роботи сільських КВД. 
Зведення про земельні фонди, передані районним та сільським КВД. 
Листування з райвиконкомами, районними КВД про підготовку до весняної посівної кампанії, 

кредитування селянства. 
Довідки, посвідчення працівників окружного, районного, сільських КВД. 
Підвідділ червоноармійського пайка 

Зведення, списки, посвідчення, листування про призначення персональних пенсій. 
Заяви, довідки, посвідчення пенсіонерів. 
Інвалідний підвідділ 

Інструкція Наркомату соціального забезпечення УСРР про норми продовольчих та речових пайків в 
будинках інвалідів. 

Акти обстеження матеріального стану пенсіонерів, анкети осіб, що потребують матеріальної 
допомоги. 

Листування з Одеським губвідділом соціального забезпечення про призначення персональних пенсій. 
Бухгалтерія 

Інструкції, циркуляри Наркомату соціального забезпечення УСРР по складанню кошторису видатків. 
Доповіді про роботу, чисельність і працевлаштування пенсіонерів, розмір пенсій, роботу КВД. Звіти 

райвиконкомів про чисельність інвалідів воєн. 
Штатні розписи, кошториси видатків державного, місцевого бюджету та районів округу, відомості на 

видачу зарплати та пенсій. 
Акт ревізії фінансово-господарської діяльності (1927). 
Оружний комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям 

Протокол засідання комітету про відновлення його діяльності. 
Кошториси видатків Херсонської міськради по соціальному забезпеченню. 

Опис 2 
Справ: 8; 1923-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату соціального забезпечення УСРР, Одеського губвідділу соціального 
забезпечення про забезпечення інвалідів-членів КП(б) України, сімей загиблих комуністів, облік 
відповідальних працівників. 

Листування з Одеським губвідділом соціального забезпечення, Херсонським окрвиконкомом про 
призначення пенсій. 

Списки сімей загиблих партійних працівників. 
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Ф.Р-460 Херсонська портова митниця Міністерства зовнішньої торгівлі УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 638; 1917-1929, 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 585; 1917-1929 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР про порядок 
оплати іноземних товарів, розвантаження складських приміщень, боротьбу з контрабандою. 

Накази, циркуляри Головного митного управління УСРР, управлінь Українського та Чорноморсько-
Азовського митних округів, Одеського митного інспектора, листування з ними про товарообмін з 
Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією, порядок ввозу та вивозу товарів, стягнення податків та 
зборів, оформлення документів, рух кадрів. 

Накази начальника Херсонської річкової транспортної флотилії про винесення подяки особовому 
складу за збереженість флотилії (1919). 

Протокол наради при колегії Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного 
транспорту про передачу суден командуючому Південно-Західним фронтом. 

Звіти про роботу, акти ревізії митниці.  
Відомості, листування з Херсонською казенною палатою, Миколаївською, Одеською, Хорлівською 

митницями з про рух торгових морських, каботажних суден, перевезення вантажів, перехід суден від 
одного власника до іншого, експорт зернових і лісу, імпорт будматеріалів, ремонт будівель, видачу 
кредитів, ліквідацію Хорлівського митного посту. 

Постанова про реєстрацію сітей риболовних станцій.  
Акти на вивіз товарів до Австро-Угорщини. 
Посвідчення, відомості про експорт та імпорт товарів через торгового повіреного, британського віце-

консула Е.У.Каруана. 
Постанови, протоколи, описи, акти про конфіскацію контрабандних товарів. 
Договори купівлі-продажу суден. 
Штатний розпис, кошториси видатків. 
Списки, особові справи, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Статут профспілки митників. Протокол установчих зборів по організації осередку профспілки. 

Опис 2 
Справ: 19; 1922-1929 рр.  

Накази Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Головного митного управління УСРР про боротьбу з 
контрабандою, стягнення штрафів, порядок звільнення від мита, імпорт товарів до Туреччини, ведення 
секретного діловодства в митних установах. 

Протоколи засідань Української комісії по боротьбі з контрабандою. 
Звіти про роботу митниці. 
Постанови, протоколи, акти по звинуваченню російсько-американських товариств «Плугатар» та 

«Червоний прапор» у торгівлі контрабандними товарами. 
Відомості про імпорт черепиці на грецькому пароплаві «Федон».  
Списки працівників. 

Опис 4 
Справ: 1; 1926 р.  

Циркуляри Головного митного управління УСРР. 
Доповідь про боротьбу з контрабандою. 
Атестаційні списки працівників. 

Опис 5 
Справ: 33; 1946-1950 рр. 

Документи перевірок суден, прибулих до Херсонського порту. 
Листування з Головним митним управлінням УСРР з питань експорту та імпорту. 
Фінансові звіти, акти приймання-передавання справ. 
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Ф.Р-461 Станіславське відділення корабельної контори Херсонської митниці, с. Станіслав 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Зведення про рух суден каботажного плавання.  

Ф.Р-462 Джарилгацька портова митниця управління Українського митного округу, с. Скадовськ 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 41; 1917-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1917-1923 рр.  

Накази, циркуляри Ради Народних Міністрів УНР, Департаменту митних зборів Народного 
Міністерства фінансів УНР, Міністерства торгу та промисловості Української Держави, Одеського 
митного інспектора про організацію митної справи, умови ввозу та вивозу товарів через державний 
митний кордон, правила каботажного плавання, митні стягнення та акцизи. 

Обітниці працівників на вірність Українській Державі. 
Відомості про продовольче забезпечення працівників. 

Опис 2 
Справ: 9; 1917-1919 рр.  

Універсал Центральної Ради про встановлення її влади на території України. 
Циркуляри Одеського митного інспектора про заборону ввозу предметів розкоші, порядок пропуску 

вантажів через морські та сухопутні кордони, допомогу військовослужбовцям та їх сім’ям. 
Зведення Дирекції маяків і лоції Чорного та Азовського морів про роботу маяків (1918). 
Білети на право плавання. Заяви шкіперів про видачу свідоцтв на вантаження товарів. 
Листування з Одеським митним інспектором про зайняття приміщення Джарилгацької митної застави 

революційним комітетом та конфіскацію зброї у доглядача застави. 
Списки працівників. 

Ф.Р-463 Скадовський митний пост управління Українського митного округу, с. Скадовськ 
Херсонського округу УСРР  
Справ: 37; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1922-1924 рр. 

Постанови, циркуляри РНК СРСР, Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 
Одеського митного інспектора, управління Українського митного округу про перевезення товарів та 
хлібних вантажів, правила для суден під проводом криголамів, встановлення твердих тарифних ставок, 
покращення матеріального стану митних працівників, рух кадрів. 

Звіти, відомості про роботу посту. 
Суднові паспорти, білети на право плавання по Чорному морю. Свідоцтва іноземних пароплавів на вивіз 

лісу. 
Справа по боротьбі з контрабандою продуктових та промислових товарів. 
Листування з Херсонською, Одеською митницями про видачу суднових паспортів, документів на вантажі. 

Опис 2 
Справ: 1; 1923 р.  

Накази, циркуляри управління Українського митного округу про заборону прикордонним відділам 
брати участь у торгах, порядок здачі контрабандних товарів, розподіл премій за виявлену контрабанду. 

Списки, анкети працівників.  

Опис 3 
Справ: 21; 1925-1926 рр. 

Циркуляри Головного митного управління УСРР про заборону ввозу іноземної валюти, стягнення 
митних штрафів, рух кадрів. 

Звіт про роботу посту за друге півріччя 1925 року. 
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Зведення про рух суден та товарів. 
Відомості про надходження та здачу грошових сум, закріплення будівлі та садиби за митним 

відомством. Листування з Херсонською митницею про вантажообіг товарів, з організаційних, 
фінансових та господарських питань. 

Накази з особового складу. 

Ф.Р-464 Хорлівський митний пост управління Українського митного округу, порт Хорли 
Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 118; 1918-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1918-1928 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, управління Українського митного округу, Одеського 
митного інспектора про стягнення штрафів за порушення митних постанов, вступ в дію договору про 
торгівлю з Норвегією та Німеччиною, порядок та строки звільнення митних складів та приміщень, боротьбу 
з корупцією, видачу навігаційних білетів каботажним суднам, продаж конфіскованих товарів, порядок 
преміювання працівників. 

Накази, циркуляри Врангеля про збільшення ставок складського збору, припинення таврування товарів 
(1920). 

Накази Херсонської митниці про конфіскацію контрабандних товарів. 
Звіти про ввіз та вивіз товарів. Відомості про рух торговельних, морських, каботажних та іноземних 

суден. Списки товарів, завантажених у Хорлівському порту. 
Суднові паспорти. 
Фінансові звіти, листування з Херсонською митницею про видатки по кредитах. 
Справа по ліквідації Хорлівського митного посту. 
Документи з особового складу. 

Опис 2 
Справ: 8; 1927-1928 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Головного митного управління УСРР, управління Українського 
митного округу про боротьбу з контрабандою, зберігання конфіскованих речей, порядок звільнення від 
обкладення митом, порядок ведення секретного діловодства, облік допущених до нього осіб. 

Листування з Миколаївською митницею, Хорлівською міськрадою про план евакуації митниці. 
Список працівників. 

Опис 3 
Справ: 5; 1918-1920 рр. 

Циркуляр Головнокомандуючого Збройними силами на Півдні Росії А.І.Денікіна про розміри 
акцизних зборів, товари, дозволені до безмитного ввозу з-за кордону. 

Циркуляр Одеського митного інспектора про обмундирування службовців. 
Протоколи затримання, донесення, описи контрабандних товарів. 

Ф.Р-465 Херсонська міська державна нотаріальна контора, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 4; 1938-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1938-1941 рр. 

Звіти про нотаріальні дії. 
Відношення, довідки, повідомлення про стягнення грошової заборгованості з відповідачів. Звіти про 

виконання кошторисів видатків. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-466 Херсонська окружна комісія у справах українізації при окружному відділі народної освіти, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 48; 1925-1932 рр.  

Опис 1 
Справ: 48; 1925-1932 рр.  

Протоколи засідань Всеукраїнської Центральної, окружної, районних комісій у справах українізації. 
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Методичні наради з викладання української мови. 
Програми державних курсів українознавства. 
Акти, анкети обстежень стану українізації в установах. Протоколи, списки, акти перевірки 

працівників установ м. Херсон щодо володіння українською мовою. 
Листування з районними комісіями у справах українізації про програми гуртків українознавства, 

складання звітності, списки гуртків та працівників установ. 
Списки слухачів державних курсів українознавства, довідки про місця їх роботи. 

Ф.Р-467 Херсонський інститут рибної промисловості Наркомату торгівлі УСРР, м. Херсон УСРР 
Справ: 89; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1930-1931 рр. 

Накази, постанови Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, Наркомату внутрішньої 
торгівлі УСРР про підготовку кадрів, організацію учбово-методичної ради. 

Протоколи засідань колегії Наркомату торгівлі УСРР, «Укррибтресту» про організацію рибного 
інституту, викладацький склад, підсумки прийому до вузів. 

Протоколи виробничих нарад, засідань методичної ради, приймальної комісії, загальних зборів 
студентів. 

Доповідна записка про діяльність інституту. 
Справи про організацію харчування. 
Щоденники студентів-практикантів. 
Накази з особового складу, списки, заяви, посвідчення, анкети, відомості на видачу зарплати 

працівникам, стипендії студентам. 

Опис 2 
Справ: 5; 1930-1931 рр.  

Директивні вказівки Наркомату освіти УСРР, «Укррибтресту» про оформлення відстрочок від армії 
викладачам і студентам. 

Доповіді про стан роботи та перспективи розвитку інституту. 
Протоколи засідань бюро партосередку, загальних зборів студентів. 
Листування з органами ДПУ про допуск працівників до мобілізаційної роботи, встановлення 

соціально-майнового стану студентів. 

Ф.Р-468 Херсонські фармацевтичні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР  
Справ: 106; 1926-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 106; 1926-1927 рр. 

Бюлетені ВУЦК «Медсанпраця». 
Доповідь, резолюція про стан та перспективи розвитку фармацевтичної освіти в Україні. 
Протоколи засідань приймальної комісії, педагогічних нарад, загальних зборів слухачів курсів. 
Листування з Херсонською окружною інспектурою наросвіти, аптекоуправлінням про відкриття 

курсів. 
Особові справи слухачів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-469 Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської Міністерства освіти 
УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 6721; 1919-1940, 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1919-1940 рр. 

Накази Всесоюзного комітету у справах вищої школи, листування з ним про встановлення переліку 
предметів для викладання, набір студентів, присвоєння наукових звань науково-педагогічному 
персоналу, порядок призначення стипендій. 

Накази, постанови, директиви Наркомату освіти УСРР про правила прийому у вищі учбові заклади, 
перевірку трудової дисципліни в інститутах, проведення екзаменаційних сесій, затвердження державних 
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екзаменаційних комісій, організацію курсів підготовки та перепідготовки вчителів, запровадження 
трудових книжок в навчальних закладах, відстрочки призову на військову службу. 

Статут інституту. 
Протоколи засідань бюро парткому про організацію методичного бюро, підсумки 1938/1939 навчаль-

ного року, роботу факультетів.  
Протоколи засідання комісії по перевірці соціального стану студентів. 
Зведення, довідки, листування з Херсонським повітвідділом наросвіти, військкоматом, органами 

ДПУ про перевірку соціального стану студентів та викладачів, чисельність військовозобов’язаних, облік 
майна інституту. 

Кошториси до планів науково-дослідних робіт. 
Характеристики, автобіографії, відомості на видачу грамот професорсько-лекторському персоналу. 
Накази з особового складу, списки, особові картки викладачів. 
Списки, журнали успішності студентів. 

Опис 2 
Справ: 210; 1944 р. 

Накази, постанови, директиви, положення РНК УРСР, Наркомату освіти УРСР про проведення 
екзаменів, заліків, студентської практики у вищих навчальних закладах, організацію нових факультетів і 
затвердження викладацького складу Херсонського педінституту, розподіл стипендій, порядок 
встановлення факту набуття вищої освіти. 

Постанова, рішення Херсонського облвиконкому про відновлення роботи інституту, організацію бази 
для концентрації та впорядкування документів з історії ВВВ та партизанського руху, організацію курсів 
перепідготовки вчителів. 

Накази ректора. 
Звіти про науково-дослідну роботу. Доповідні записки про роботу. 
Протоколи засідань приймальної комісії. 

Опис 3 
Справ: 416; 1945-1946 рр. 

Учбова частина 
Накази, постанови Всесоюзного комітету у справах вищої школи, Наркомату освіти УРСР, 

Міністерства вищої освіти УРСР, Херсонського облвиконкому про план прийому студентів, підготовку 
до навчального року, розподіл студентів-випускників, пільги для учасників війни, планування науково-
дослідної роботи вузів, покращення матеріально-технічної бази Херсонського педінституту, зміну 
штатного розпису. 

Накази ректора. 
Навчальні плани, зведення про їх виконання. Звіти про роботу інституту, проведення педагогічної 

практики студентів. 
Науково-дослідні роботи, стенограми лекцій викладачів. 
Листування з Херсонським обкомом і міськкомом КП(б) України про працюючих в інституті 

спеціалістів по сільському господарству. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Бухгалтерія 

Накази Міністерства фінансів УРСР про складання фінансових звітів, затвердження кошторисів на 
будівництво об’єктів Херсонського педінституту. 

Кошториси, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відділ постачання 

Накази, постанови РНК УРСР, Наркомату освіти УРСР про організацію підсобних господарств при 
вузах, покращення матеріально-побутових умов студентів. 

Опис 4 
Справ: 621; 1944-1964 рр. 

Загальний відділ 
Відомості, довідки про потребу в педагогічних кадрах, затвердження складу екзаменаційної комісії, 

ревізію фінансово-господарської діяльності, закріплення за інститутом будинків і земельної ділянки. 
Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва. 
Накази з особового складу, списки працівників і студентів. 
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Учбова частина 
Протоколи наукових конференцій, засідань учбової ради, кафедр, конкурсної комісії. 
П’ятирічний план науково-дослідної роботи на 1946-1950 роки. 
Учбові плани. Звіти, зведення про науково-дослідну роботу інституту, роботу факультетів та кафедр. 
Науково-дослідні роботи та відгуки на них. Вчені записки М. В. Катинського, праці 

Д. Ф. Марковського (1933, 1940), автореферат, дисертація Ф. М. Шустера. 
Листування з Міністерством освіти УРСР про підвищення кваліфікації викладацького складу, роботу 

студентського наукового товариства. Захист кандидатських дисертацій. 
Зведення про проведення святкування 30-ї річниці інституту. 
Зведені відомості успішності студентів. 
Факультет природознавства 

Протоколи об’єднаних засідань кафедр. 
Звіти про роботу. 
Наукові праці викладачів. 
Відомості успішності студентів. 
Філологічний факультет 

Протоколи засідань кафедр, державної екзаменаційної комісії. 
Плани, звіти про роботу. 
Стенограми лекцій. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 

Опис 5 
Справ: 1406; 1944-1971 рр. 

Канцелярія 
Накази ректора. 
Учбова частина 

Рішення колегії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. 
Статут інституту. 
Протоколи засідань учбової ради. 
Плани роботи кафедр. Звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, звіти голови 

державної екзаменаційної комісії про підсумки державних екзаменів на факультетах інституту. 
Статистичні звіти про чисельність та рух студентів, підсумки сесій, розподіл студентів по курсах та 

спеціальностях. 
Довідки, зведення про організацію прийому студентів, підсумки вступних екзаменів. 
Кафедра історії КПРС та наукового комунізму 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки 
державних екзаменів. 

Кафедра філософії та політекономії 
Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра педагогіки та психології 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра іноземної мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Звіти викладачів про навчальну, наукову, громадську роботу. 
Методичні розробки. Зведення про проведення факультативних занять з іноземних мов. 
Кафедра фізичного виховання та спорту 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Постанови, положення, плани, звіти про роботу студентського оздоровчо-спортивного табору, 

проведення спортивних змагань. 
Фізико-математичний факультет 

Плани роботи, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра математичного аналізу 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Рецензії викладачів на методичні посібники. 
Кафедра математики 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
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Кафедра фізики 
Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра методики фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Природничий факультет 

Протоколи засідань ради факультету. 
Звіт про навчально-виховну роботу. 
Кафедра хімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Плани роботи гуртків, організації педагогічної практики студентів. 
Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва 

Протоколи засідань, плани науково-дослідної роботи, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра зоології 

Протоколи засідань, плани науково-дослідної роботи, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну 
роботу. 

Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин 
Протоколи засідань, плани науково-дослідної роботи, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну 

роботу. 
Філологічний факультет 
Кафедра української мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки 
державних екзаменів. 

Кафедра української літератури 
Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Звіти про педагогічну практику студентів. 
Кафедра російської мови 

Протоколи засідань, плани науково-дослідної роботи, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну 
роботу. 

Заочне відділення 
Плани випуску студентів-заочників. 
Звіти про навчально-виховну роботу, контингент студентів-заочників, підсумки державних екзаменів. 
Підготовче відділення 

Рішення, плани заходів, зведення про підготовку набору слухачів. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіти про навчально-виховну роботу. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи інспектора по кадрах  

Особові справи професорсько-викладацького складу. 
Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, виробничих нарад професорсько-викладацького складу. 
Плани, статистичні звіти про роботу місцевкому, звіти про роботу виробничо-масових комісій. 

Опис 6 Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ 
Справ: 83; 1968-1974 рр. 

Постанова президії Херсонського обкому профспілки про роботу ректорату та громадських 
організацій інституту. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань пленумів, профкому, загальних зборів студентів. 
Плани, звіти, довідки про роботу профкому, наукового товариства, клубу інтернаціональної дружби. 
Накази, положення, протоколи, плани проведення оздоровчих та спортивно-масових заходів. 
Програми проведення оглядів художньої самодіяльності. 
Кошториси адміністративно-господарських видатків, фінансові звіти. 

Опис 7 
Справ: 947; 1974-1977 рр. 

Канцелярія 
Накази ректора. 
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Учбова частина 
Рішення колегії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. 
Протоколи засідань учбової ради. 
Плани роботи кафедр, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки державних 

екзаменів на факультетах інституту. 
Статистичні звіти про чисельність та рух студентів, підсумки сесій, розподіл студентів по курсах та 

спеціальностях. 
Довідки, зведення про організацію прийому студентів, підсумки вступних екзаменів. 
Кафедра історії КПРС та наукового комунізму 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки 
державних екзаменів. 

Кафедра філософії та політекономії 
Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра педагогіки та психології 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу  
Кафедра іноземної мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Звіти викладачів про учбову, наукову, громадську роботу. 
Методичні розробки та зведення про проведення факультативних занять з іноземних мов. 
Кафедра фізичного виховання та спорту 

Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Постанови, положення, плани, звіти про роботу студентського оздоровчо-спортивного табору, 

проведення спортивних змагань. 
Деканат загально-технічного факультету 

Протоколи засідань ради факультету. 
Кафедра загально-технічних дисциплін 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра трудового навчання 

Протоколи засідань, плани роботи. 
Фізико-математичний факультет 

Плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра математичного аналізу 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу  
Рецензії викладачів на методичні посібники. 
Кафедра математики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу.  
Кафедра фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра методики фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Природничий факультет 

Протоколи засідань ради факультету. 
Звіт про навчально-виховну роботу. 
Кафедра хімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Плани організації педагогічної практики студентів, роботи гуртків. 
Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва 

Протоколи засідань, плани науково-дослідної роботи, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра зоології 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Філологічний факультет 
Кафедра української мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки 
державних екзаменів. 
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Кафедра української літератури 
Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, звіти про 

педагогічну практику студентів. 
Кафедра російської мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу . 
Заочне відділення 

Плани випуску студентів-заочників. 
Звіти про навчально-виховну роботу, контингент студентів-заочників, підсумки державних екзаменів. 
Підготовче відділення 

Рішення, плани заходів, зведення про підготовку набору слухачів. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіти про навчально-виховну роботу. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи інспектора по кадрах  

Особові справи вчених. 
Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, виробничих нарад професорсько-викладацького складу. 
Плани, статистичні звіти про роботу місцевкому, звіти про роботу виробничо-масових комісій. 

Опис 8 
Справ: 8; 1945-1964 рр. 

Вказівки Міністерства освіти УРСР про організацію загальнонаукових факультетів. 
Накази ректора. 
Протоколи засідань бюро Херсонського обкому КП(б) України, листування з Міністерством освіти 

УРСР, Державним комітетом Ради Міністрів УРСР про стан науково-дослідної роботи, зміцнення 
матеріально-навчальної бази інституту. 

Звіти, списки, доповіді про стан військової та фізичної підготовки студентів. 

Опис 9 
Справ: 917; 1978-1985 рр. 

Канцелярія 
Накази ректора. 
Учбова частина 

Протоколи засідань учбової ради, ректорату. 
Плани роботи. Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії. 
Статистичні звіти про чисельність та рух студентів, підсумках зимової та літньої сесій, розподіл 

студентів по курсах та спеціальностях. 
Довідки, зведення про організацію прийому студентів, підсумках вступних екзаменів. 
Наукова частина 

Плани, звіти про науково-дослідну роботу. 
Кафедра історії КПРС та наукового комунізму 

Протоколи засідань кафедри, науково-методичних семінарів. 
Плани, звіти про науково-дослідну роботу, підсумки державних екзаменів. 
Кафедра філософії та політекономії 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра педагогіки  

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра психології 

Протоколи засідань кафедри, науково-методичних семінарів. 
Плани, звіти про науково-дослідну роботу. 
Кафедра педагогічної майстерності 

Плани роботи. 
Кафедра іноземної мови 

Протоколи засідань кафедри, науково-методичної ради. 
Плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Звіти викладачів про учбову, наукову, громадську роботу. 
Методичні розробки. Зведення про проведення факультативних занять з іноземних мов. 
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Кафедра фізичного виховання  
Протоколи засідань, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Постанови, положення, плани, звіти про роботу студентського оздоровчо-спортивного табору, 

проведення спортивних змагань. 
Кафедра медичної підготовки та громадської оборони 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Фізико-математичний факультет 

Плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кафедра математичного аналізу 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Рецензії викладачів на методичні посібники. 
Кафедра математики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра методики фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Природничий факультет 

Протоколи засідань ради факультету, звіт про навчально-виховну роботу. 
Кафедра хімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Плани організації педагогічної практики студентів, роботи гуртків. 
Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра зоології 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Філологічний факультет 
Кафедра української мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, підсумки 
державних екзаменів. 

Кафедра української літератури 
Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу, звіти про 

педагогічну практику студентів. 
Кафедра російської мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Деканат загально-технічного факультету 

Протоколи засідань ради факультету. 
Кафедра загально-технічних дисциплін 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра трудового навчання 

Протоколи засідань, плани роботи. 
Кафедра машино ведення 

Протоколи засідань кафедри, науково-методичних семінарів. 
Плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Кафедра механізації сільського господарства 

Протоколи засідань кафедри, науково-методичних семінарів. 
Плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Заочне відділення 

Плани випуску студентів-заочників. 
Звіти про навчально-виховну роботу, контингент студентів-заочників, підсумки державних екзаменів. 
Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 

Протоколи засідань, плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
Деканат факультету суспільних професій 

Протоколи засідань ради факультету. 
Плани, звіти про науково-дослідну, навчально-виховну роботу. 
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Підготовче відділення 
Протоколи засідань учбово-методичної ради, плани, звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи інспектора по кадрах  

Особові справи вчених. 
Документи інспектора по кадрах  

Особові справи вчених. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-470 Херсонські державні курси іноземних мов Херсонського міського відділу народної освіти, 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 932; 1929-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 932; 1929-1932 рр. 

Особові справи курсантів. 

Ф.Р-471 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут 
ім. О. Д. Цюрупи Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського 
господарства СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 7394; 1918-1977 рр. 

Опис 1 
Справ: 2839; 1918-1922 рр. 

Особові справи працівників та студентів. 

Опис 2 
Справ: 179; 1928-1931 рр.  

Особові справи студентів. 

Опис 3 
Справ: 730; 1920-1930 рр. 

Особові справи студентів. 

Опис 4 
Справ: 96; 1918-1924 рр.  

Протоколи засідань комісії по прийому на робітфак, студентського комітету. 
Особові справи студентів. 

Опис 5 
Справ: 17; 1921-1933 рр. 

Директиви, інструкції Наркомату освіти УСРР про порядок прийому до інституту, організацію 
приймальних комісій, ведення секретного діловодства. 

Зведення, довідки про соціальне походження студентів. 
Листування з органами ДПУ про допуск осіб до секретної роботи. 
Списки адміністративно-викладацького складу, студентів. 

Опис 6 
Справ: 31; 1921-1933 рр. 

Особові справи студентів. 

Опис 7 
Справ: 913; 1944-1969 рр. 

Канцелярія 
Накази, постанови, рішення Міністерства сільського господарства СРСР.  
Учбова частина 

Положення про науково-методичну раду та учбово-дослідне господарство. 
Протоколи засідань, плани роботи учбової та вченої рад. 
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Звіт про науково-дослідну роботу, підсумки проведення державних екзаменів. 
Деканат агрономічного факультету 

Протоколи засідань вчених рад агрономічного, зоотехнічного, гідромеліоративного факультетів. 
Плани роботи факультету підвищення кваліфікації. 
Документи про роботу кафедр 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу кафедр. 
Плани підготовки та видання наукових робіт. 
Плани роботи наукового студентського гуртка. 
Деканат заочного відділення 

Накази Міністерств вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР. 
Звіти, зведення, довідки про роботу відділення. 
Відділ кадрів 

Накази, зведення про розподілення молодих спеціалістів. 
Статистичні звіти, довідки про чисельність професорсько-викладацького складу, працівників, 

контингент студентів, підготовку та підвищення кваліфікації. 
Бухгалтерія 

Накази Міністерств сільського господарства СРСР та УРСР. 
Плани по праці, фінансування, капіталовкладень, капітального будівництва, статистичні звіти про їх 

виконання, чисельність адміністративно-управлінського персоналу.  
Виробничо-фінансові плани навчально-дослідних господарств. 
Плани, звіти, зведення про стан техніки безпеки та охорону праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 8 
Справ: 61; 1944-1947 рр. 

Канцелярія 
Накази, постанови, рішення Наркомату землеробства УРСР.  
Учбова частина 

Вказівки Головного управління вузів і технікумів СРСР. 
Протоколи засідань учбової ради. 
Плани, звіти про науково-дослідну роботу кафедр. 
Відділ кадрів 

Списки професорсько-викладацького складу. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи професорсько-викладацького складу, кошториси видатків, звіти про фінансово-
господарську діяльність. 

Опис 9 
Справ: 15; 1944-1959 рр. 

Постанова Ради Міністрів УРСР, Міністерства вищої освіти УРСР про стан підготовки 
сільськогосподарських кадрів. 

Накази, звіти Таврійського військового округу, зведення про військову підготовку студентів. 
Листування з Міністерством вищої освіти УРСР про науково-дослідну роботу. 
Накази ректора з особового складу. 

Опис 12 
Справ: 1638; 1949-1969 рр. 

Протоколи засідань учбової ради. 
Плани, звіти про науково-дослідну роботу. 
Екзаменаційні відомості. 

Опис 13 
Справ: 1031; 1970-1978 рр. 

Учбова частина 
Протоколи засідань ректорату. 
Плани, звіти про роботу інституту, приймальної комісії, підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу. 
Документи ради інституту 

Протоколи засідань ради. 
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Науково-дослідний сектор 
Звіти про виконання комплексного плану розвитку наукових досліджень. 
Деканат агрономічного факультету 

Протоколи засідань ради факультету. 
Протоколи конференцій про підсумки виробничої практики. 
Кафедра захисту рослин  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра загального та зрошуваного землеробства  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра фізіології рослин та агрохімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра рослинництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра механізації сільського господарства 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра економіки та організації сільгоспвиробництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Науково-дослідна лабораторія кліщовини 

Протоколи засідань.  
Науково-дослідна лабораторія рисоводства 

Протоколи засідань, звіти про науково-дослідну роботу. 
Деканат гідромеліоративного факультету 

Протоколи засідань ради. 
Звіт про роботу державної екзаменаційної комісії. 
Кафедра графіки  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра геодезії 

Протоколи засідань, звіт про роботу. 
Кафедра теоретичної та будівничої механіки 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра гідротехнічних споруд 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра сільськогосподарського водопостачання та гідрогеології 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії. 
Кафедра сільськогосподарської меліорації 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра організації технології та механізації гідромеліоративних робіт 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра ґрунтознавства та меліоративного землеробства 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Деканат зоотехнічного факультету  

Протоколи засідань ради факультету. 
Кафедра анатомії сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра розведення сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра приватної зоотехніки 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра годування сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра ставкового рибництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Деканат факультету підвищення кваліфікації 

Протоколи засідань методичної комісії. 
Кафедра історії КПРС та марксистсько-ленінської філософії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
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Кафедра політекономії та наукового комунізму 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра охорони праці та виробничого навчання 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра іноземної мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра хімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Деканат заочного відділення 

Звіт про роботу деканату, державних екзаменаційних комісій. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельність працівників, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 
Протоколи, звіти, зведення, довідки про розподіл молодих спеціалістів. 
Особові справи звільнених. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 14 
Справ: 705; 1978-1984 рр. 

Загальна канцелярія 
Накази, розпорядження ректора по навчально-методичній та науково-виховній роботі. 
Документи ради інституту 

Протоколи засідань ради. 
Учбова частина 

Протоколи засідань ректорату. 
Звіти про роботу інституту, приймальної комісії, підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу. 
Науково-координаційна рада 

Звіти про виконання комплексного плану розвитку наукових досліджень. 
Наукова частина 

Плани, звіти про науково-дослідну роботу. 
Аспірантура 

Протоколи засідань спеціалізованої ради по присудженню вчених ступенів. 
Плани, звіти про прийом, випуск аспірантів, роботу аспірантури. 
Патентно-ліцензійне бюро 

Довідки, зведення про підсумки патентної, ліцензійної роботи, надходження та впровадження 
наукових досліджень. 

Науково-дослідний сектор 
Програми, протоколи, доповіді на наукових конференціях професорсько-викладацького складу. 
Акти про впровадження, зведення про ефективність результатів науково-дослідної роботи. 
Деканат агрономічного факультету 

Протоколи засідань ради факультету. 
Протоколи конференцій про підсумки виробничої практики. 
Деканат гідромеліоративного факультету 

Протоколи засідань ради факультету. 
Деканат зооінженерного факультету  

Протоколи засідань ради факультету. 
Загальноосвітні кафедри 
Кафедра історії КПРС та марксистсько-ленінської філософії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра політекономії та наукового комунізму 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра іноземної мови 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
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Кафедра фізичного виховання 
Протоколи засідань.  
Кафедра громадської самооборони 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Спеціальні кафедри 
Кафедра ботаніки 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра захисту рослин  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра землеробства  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра рослинництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра ґрунтознавства та агрохімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра охорони праці 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра економіки та організації сільгоспвиробництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра хімії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра анатомії сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра розведення сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра приватної зоотехніки 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра годування сільськогосподарських тварин 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра ставкового рибництва 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра мікробіології та основ ветеринарії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра фізики 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра будівельної механіки 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра гідравліки  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра гідротехнічних споруд 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра сільськогосподарського водопостачання  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра меліорації 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра організації технології та механізації гідромеліоративних робіт 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра математики 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра графіки та інженерної геодезії 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра інженерних конструкцій 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Кафедра архітектури 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
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Кафедра технології будівельного виробництва 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу. 
Лабораторія кліщовини 

Протоколи засідань.  
Лабораторія рисоводства  

Протоколи засідань, звіти про науково-дослідну роботу. 
Заочне відділення 

Звіти про роботу державних екзаменаційних комісій. 
Факультет суспільних професій 

Зведення про підсумки роботи факультету. 
Відділ кадрів 

Протоколи, звіти, зведення, довідки про розподіл молодих спеціалістів. 
Особові справи звільнених. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Профспілковий комітет 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 
Відомості про підсумки соцзмагань між кафедрами та факультетами. 

Ф.Р-472 Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта Шмідта Міністерства морського флоту 
СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 483; 1920-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1927 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату шляхів сполучення СРСР про роботу навчальних закладів водного 
транспорту. 

Наказ по Чорноморсько-Азовському округу про практичні заняття курсантів. 
Списки, анкети, заяви працівників та курсантів. 

Опис 2 
Справ: 12; 1929-1931 рр. 

Протоколи засідань ради технікуму, загальних зборів студентів про результати успішності. 
Звіти про громадсько-політичну роботу. 
Листування з Херсонським окружним відділенням ДПУ, Азово-Чорноморським крайовим відділом 

наросвіти про особовий склад, перевірку студентів. 
Списки, характеристики викладачів та курсантів. 

Опис 3 
Справ: 53; 1944-1961 рр. 

Накази, циркуляри Міністерства морського флоту УРСР. 
Положення про вищі морські, мореплавні та арктичні училища Міністерства морського флоту УРСР. 
Накази по училищу. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіти про навчально-виховну роботу, навчально-виробничу практику, плавальну практику на судні 

«Товариш». 
Класні журнали (1944-1946). 
Грамоти, отримані командами училища в спортивних змаганнях. 
Фінансові звіти (1944-1946). 

Опис 4 
Справ: 408; 1945-1983 рр. 

Канцелярія 
Накази Міністерства морського флоту УРСР. 
Учбова частина 

Протоколи засідань педагогічної ради, циклових методичних комісій. 
Плани, звіти про навчально-виховну роботи.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Місцевий комітет профспілки 
Протоколи звітно-виборчих зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-473 Олешківська трикласна морехідна школа Наркомату водних шляхів сполучення УСРР, 
м. Олешки Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Циркуляри, розпорядження Наркомату водних шляхів сполучення УСРР, протоколи засідань 
шкільної ради про організацію навчального процесу, планування, проведення заліків. 

Ф.Р-475 Херсонська торгово-промислова школа Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 35; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1923-1928 рр. 

Накази Наркомату освіти УСРР, Херсонської окружної інспектури наросвіти, листування з ними про 
надання звітності, рух кадрів. 

Протоколи засідань шкільної ради, комісії по встановленню плати за навчання, нарад голів шкільних 
комітетів, загальних батьківських зборів.  

Учбові плани. 
Списки учнів. Заяви, анкети, довідки про зарахування учнів до школи. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-476 Херсонська радянська партійна школа, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 4; 1926-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1926-1927 рр. 

Циркуляри Наркомату освіти УСРР про призначення працівників в партшколи, практику курсантів. 
Протоколи засідань педагогічної ради, дисциплінарного суду. 
Трудові договори з робкоопами, меблевою майстернею про виробництво обладнання. 
Посвідчення, списки працівників та курсантів. 

Ф.Р-477 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при Херсонському педагогічному інституті, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 5; 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1928-1929 рр. 

Резолюції, протоколи загальних зборів курсантів, засідань культсекції. 
План роботи старостату. 
Листування з Херсонським окружним фінвідділом про оренду приміщень, затвердження кошторису. 
Списки, заяви курсантів про надання матеріальної допомоги. 
Заяви про прийом на курси. 

Ф.Р-478 Редакція Бериславської районної газети «Соціалістична перемога», орган Бериславського 
райкому Компартії України і районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського 
району Херсонської області 
Справ: 30; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1944-1962 рр. 

Плани, звіти про роботу. 
Штатні розписи, фінансові звіти, кошториси видатків. 
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Ф.Р-479 Херсонський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1105; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1105; 1919-1923 рр. 

Загальна канцелярія 
Накази Реввійськради Республіки. 
Накази по арміях Південно-Західного фронту (1920), військах Київського і Харківського військових 

округів (1920). 
Накази по повітовому, волосних військкоматах та підвідомчих установах, гарнізону м. Херсон. 
Протоколи засідань, звіти, рапорти, доповіді про роботу повітового, волосних, Бериславського 

міського військкоматів. 
Доповіді про політичний стан Херсонського, Миколаївського повітів (1922), зведення про політичний 

стан волостей. 
Листування з Миколаївським губвиконкомом, Херсонським губернським, волосними 

військкоматами, військовими частинами, органами міліції про ліквідацію караульного батальйону, 
формування кавалерійського ескадрону, шифрування секретної інформації, боротьбу з дезертирством, 
облік військовозобов’язаних, рух кадрів. 

Листування з Херсонським окружним, міським відділами комунального господарства про надання 
комунальних послуг. 

Протоколи загальних зборів, засідань бюро, список членів об'єднання «Допомога червоноармійцям». 
Списки військових частин, підприємств, установ м. Херсон. 
Списки мобілізованих колишніх царських офіцерів і військових чиновників. 
Штатний розпис Херсонської гарнізонної хлібопекарні. 
Описи майна, акти ревізій фінансово-господарської діяльності повітового військкомату. 
Списки, посвідчення, довідки, мандати, анкетні листи, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Мобілізаційний відділ 

Накази Реввійськради Республіки, Ради праці та оборони, командуючого Збройними силами України, 
начальника військово-продовольчого постачання України та Криму, Херсонського, Миколаївського, 
Одеського губернських, Херсонського повітового, окружного військкоматів про проведення мобілізації, 
забезпечення військових частин продовольством, надання червоноармійцям безстрокових відпусток, 
облік коней. 

Накази по повітовому, волосних військкоматах та підвідомчих установах. 
Протоколи засідань комісії з обліку коней. 
Звіти, доповіді про роботу повітового, волосних військкоматів. 
Листування з волосними військкоматами, частинами діючої армії, караульним батальйоном, 

головним лікарем військово-хірургічного госпіталю, народними лікарнями, підприємствами, установами 
та організаціями, пересильним пунктом про облік військовозобов’язаних, проведення мобілізації, 
надання відстрочок по призову, медичний огляд і направлення червоноармійців у військові частини. 

Списки військовозобов’язаних, мобілізованих, звільнених від військової служби по повіту; 
працівників установ м. Херсон. 

Заяви установ і громадян, постанови, списки, листування про надання відстрочок по призову. 
Акти медогляду, списки, довідки про стан здоров’я військовослужбовців. 
Особові картки, посвідчення допризовників. 
Списки волостей, населених пунктів Херсонського повіту. 
Пересильний пункт 

Накази, циркуляри, інструкції Реввійськради Республіки, Миколаївського губернського, 
Херсонського повітового військкоматів. 

Накази завідуючого пунктом про забезпечення продовольством червоноармійців. 
Доповіді, зведення про роботу пункту. Листування з губвійськкоматом, військовими частинами про 

направлення червоноармійців у військові частини, дезертирів у штрафні роти дезертирів, надання 
відпусток червоноармійцям. 

Описи майна, інвентарю. 
Довідки, посвідчення, мандати працівників. 
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Комісія по боротьбі з дезертирством 
Накази, постанови Всеукраїнської Центральної, Київської окружної, Херсонської губернської і 

повітової, волосних комісій по боротьбі з дезертирством. 
Протоколи засідань, звіти Херсонської губернської, волосних комісій по боротьбі з дезертирством, 

листування з ними, Херсонською повітовою надзвичайною комісією, волосними виконкомами і 
військкоматами, органами міліції про розшук дезертирів.  

Реєстраційні картки, анкети, арматурні списки дезертирів. 
Список учасників антирадянського повстання в с. Станіслав (1920). 
Відділ постачання 

Накази Наркомату продовольства УСРР, по арміях Південно-Західного фронту, по Одеському 
інтендантському речовому складу (1919). 

Накази Херсонського, Одеського губернських, повітового військкоматів про продовольче та 
матеріальне забезпечення військових частин. 

Протоколи нарад, доповіді, рапорти про постачання продовольства і фуражу військовим частинам, 
лазаретам. 

Зведення про кількість продовольства, фуражу, зброї, обмундирування. 
Протоколи засідань, доповідь про роботу санітарно-технічної комісії. Акти санітарного обстеження 

військових частин пересильного пункту (1920). 
Листування з військовими частинами, установами, підприємствами та організаціями про надання 

житла, продовольче забезпечення сімей червоноармійців. Посвідчення червоноармійців для отримання 
пільг. 

Списки, відомості нарахування зарплати працівникам повітового, волосних військкоматів, 
управління коменданта Херсонської водної дільниці і Херсонського порту (1921). 

Загальне військове навчання 
Накази повітового, волосних, районних військкоматів, листування з військовими частинами, 

підприємствами, установами та організаціями про проведення військово-допризовної підготовки, 
створення спортивних центрів, розшук допризовників-дезертирів. 

Акти приймання-передавання, описи майна та інвентарю Херсонського яхт-клубу, спортивних клубів 
м. Херсон. 

Списки, анкети, посвідчення допризовників по волостях. 
Інженерно-артилерійський відділ 

Накази, зведення про облік та рух зброї. 
Доповіді про роботу збройної майстерні, списки її працівників. 
Відомості, листування з волосними військкоматами про наявність артилерійського майна, 

вогнеприпасів на складах відділу та в підвідомчих військових частинах. 
Комендант міста Херсон 

Листування з військовими частинами про затримання та арешт розшукуваних військовослужбовців. 
Листування з Херсонським міським управлінням міліції про продовольче забезпечення працівників, 

рух кадрів. 

Ф.Р-480 Херсонський окружний військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 241; 1920-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 194; 1923-1927 рр. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції Херсонського окружного військкомату. 
Доповіді, акти обстеження діяльності районних військкоматів, листування з ними про формування 

військових частин, облік військовозобов’язаних та тилових ополченців, проведення навчальних зборів, 
ліквідацію неписьменності серед допризовникі , направлення молоді на навчання у військові училища. в

Протоколи загальних зборів допризовників. 
Опис 2 
Справ: 38; 1920-1924 рр. 

Списки призовників, облікові картки знятих з обліку.  
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Опис 3  
Справ: 7; 1923-1924 рр. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції Одеського губернського військкомату про призов 
військовозобов’язаних, які знаходяться за кордоном, прийом, збереження і пересилання секретної 
документації мобілізаційними губернськими органами.  

Доповіді про діяльність мобілізаційного відділу Херсонського повітового військкомату. 
Рапорти про облік військовозобов’язаних. 
Списки, довідки, посвідчення міліціонерів промислової міліції. 

Опис 4 
Справ: 2; 1923 р. 

Списки, облікові картки військовозобов’язаних. 
Відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-481 Дніпровський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 387; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 387; 1920-1923 рр. 

Секретаріат 
Накази по підвідомчих військових частинах та установах. 
Доповіді про роботу військкомату, його відділів. 
Листування з волосними військкоматами про рух кадрів. Анкетні листи завідуючих волосними 

військкоматами. 
Мобілізаційний відділ 

Циркуляри Миколаївського, Одеського губернських військкоматів про облік, реєстрацію 
військовозобов’язаних, роботу комісій по наданню відстрочок, боротьбу з дезертирством. 

Накази по відділу. 
Статистичні зведення про наявність військовозобов’язаних, коневласників, коней, підвід. 
Відомості про реєстрацію ветеринарних лікарів та фельдшерів, мобілізацію спеціалістів по 

бавовництву, суднобудуванню. 
Листування з губернським військкоматом про забезпечення сімей червоноармійців, облік 

військовозобов’язаних, колишніх військовополонених. Посвідчення сімей червоноармійців. 
Відділ постачання 

Листування з губернським військкоматом, установами про облік майна і зброї, рух кадрів. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Пересильний пункт  

Накази по пункту. 
Комісія по боротьбі з дезертирством 

Відомості, листування про боротьбу з дезертирством. 
Оперативний відділ 

Зведення Дніпровського повітового управління міліції про боротьбу з бандитизмом на території 
повіту. 

Ф.Р-483 Херсонське окружне правління Товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості 
СРСР («Доброхім»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 40; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1923-1926 рр. 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань Одеського губвиконкому про організацію осередків 
ТСОВІАХІМ, порядок виборів на Всеукраїнський з’їзд та залучення селян до роботи товариства. 

Циркуляри Одеського губернського правління товариства «Доброхім» про прийом зерна на зсипних 
пунктах, сплату членських внесків. 

Протоколи засідань окружного правління, плани, звіти про роботу губернського, окружного правлінь 
товариства «Доброхім». 
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Зведення, листування з райвиконкомами, районними комісіями сприяння «Повітрофлоту» про збір 
пожертвувань на користь «Повітрофлоту». 

Списки членів окружного товариства «Доброхім». 

Ф.Р-484 Херсонська окружна рада фізичної культури Всеукраїнської ради фізичної культури, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 55; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1924-1928 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату освіти УСРР про організацію рад 
фізкультури та їхні штати, проведення Всеукраїнської спартакіади та інших спортивних змагань, 
просування фізкультури в установах соціалістичного виховання. 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань, доповіді Вищої ради фізкультури, ЦК ВЛКСМ, 
Херсонського окрвиконкому про створення гуртків фізкультури, розвитку фізкультури в селах, 
фізкультурну роботу в зимовий період, проведення оздоровчої кампанії, залучення жінок до 
фізкультурного руху. 

Положення про Всесоюзний лижний пробіг, спортивну першість в Україні. 
Протоколи засідань президії окружної ради, її учбово-технічного та спортивно-технічного комітетів, 

фізкультурних секцій, спортивних секцій при профспілках про проведення спортивних турнірів, 
будівництво стадіону і водної станції, роботу фізкультурних гуртків, фізкультурну роботу у вузах і 
трудових школах, відкриття курсів інструкторів, затвердження графіку матчів і складу футбольних 
команд, обстеження Херсонського яхт-клубу. 

Плани роботи окружної ради фізкультури. Звіти про організацію та проведення спортивних змагань. 
Доповіді про роботу районних рад фізкультури. 

Протоколи засідань, звіти колегії суддів про результати волейбольних і футбольних зустрічей. 
Звіти про роботу велосипедної, важкоатлетичної, футбольно-баскетбольної секцій, Херсонського 

міського гуртка фізкультури, стрілецьких гуртків. 
Листування зі спортивними клубами, школами про проведення оздоровчої кампанії, зв’язок з 

відділом охорони здоров’я, викладання фізкультури в навчальних закладах. 
Кошториси видатків окружної ради. 
Посвідчення, довідки працівників окружної ради. 
Списки, анкети членів фізкультурних гуртків та секцій. 

Ф.Р-485 Правління Херсонської окружної ради товариства «Друзі дітей», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 118; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 118; 1924-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, протоколи засідань ВЦВК, РНК СРСР, Всеукраїнського правління товариства 
«Друзі дітей» про боротьбу з дитячою безпритульністю, проведення дитячої оздоровчої кампанії, 
соціальне страхування учнів кустарів, працевлаштування вихованців дитбудинків, постачання 
літератури для дітей. 

Протоколи Херсонської міської конференції, засідань президії міського виконавчого бюро та 
осередків товариства, комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю. 

Плани, звіти про роботу, списки членів міських осередків товариства. 
Анкети обстеження осередків товариства. 
Листування з Херсонською окружною інспектурою наросвіти, біржею праці, районними 

товариствами, трудшколами, установами та організаціями про відкриття дитсадків, створення та 
обладнання навчальних майстерень, проведення дитячої оздоровчої кампанії, постачання дитячих 
організацій продуктами, організацію гарячого харчування учнів. 

Кошториси видатків, відомості на видачу зарплати працівникам майстерень товариства. 
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Ф.Р-486 Херсонське окружне правління Всеукраїнського товариства допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності ім. Леніна «Геть неписьменність», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 104; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1924-1931 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань бюро Всеукраїнського товариства «Геть неписьменність» про роботу 
окружних товариств. 

Плани роботи Одеського губернського правління товариства лікнепу. 
Постанови міжокружної наради, засідань Херсонського окружного правління товариства лікнепу, 

нарад секцій. 
Протоколи конференцій учнів шкіл лікнепу, засідань комісії по призначенню вчителів та організації шкіл. 
Анкети, акти обстежень роботи районних товариств, осередків лікнепу при установах та організаціях. 
Плани індивідуальних занять окружного, районних товариств. 
Листування з районними товариствами про видатки на організацію шкіл. Підписні листи на 

добровільний збір коштів для проведення заходів по ліквідації неписьменності по округу. 
Списки працівників Херсонського окружного фінвідділу. 
Відомості на видачу зарплати працівникам шкіл лікнепу. 

Ф.Р-487 Херсонський окружний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції 
(МОДР), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 230; 1923-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 202; 1923-1930 рр. 

Бюлетені ВУЦК МОДР. 
Циркуляри про участь районних комітетів МОДР у проведенні знаменних дат, надання моральної та 

матеріальної допомоги борцям революції. 
Протоколи загальних зборів, засідань президій, бюро, плани, звіти, статистичні звіти про роботу 

окружного, районних комітетів, місцевих осередків МОДР.  
Листування з Херсонською біржею праці, установами про працевлаштування політемігрантів. 
Листування з видавництвами газет, журналів про видання літератури МОДР. Відомості про 

отримання літератури, посібників наочної агітації. 
Документи бухгалтерського обліку. Відомості сплати членських внесків членами окружкому, 

місцевих осередків МОДР.  

Опис 2 
Справ: 25; 1923-1933 рр. 

Циркуляри ЦК ВКП(б), Всеукраїнського Центрального і Херсонського окружного комітетів МОДР 
про проведення роботи серед робітників та службовців, організацію осередків на селі, підприємствах, в 
установах і організаціях. 

Бюлетені Центрального секретаріату МОДР «Червона допомога». 
Статут губернських комітетів МОДР. 
Протоколи засідань пленуму, бюро Одеського губернського, Херсонського окружного комітетів МОДР, 

загальних зборів, засідань ревізійних комісій осередків МОДР Херсонського заводу сільськогосподарського 
машинобудування ім. Петровського, судноремонтних майстерень ім. Шмідта (1929). 

Плани, звіти про роботу губернського, окружного комітетів. Відомості про роботу ревізійних комісій. 
Зведення про склад осередків МОДР на підприємствах м. Херсон. 
Листування з Всеукраїнським фотокіноуправлінням про відкриття та страхування нових кінотеатрів, 

зниження вартості прокату і квитків. 
Листування з Херсонською міськрадою про святкування дня МОДР. 

Опис 3 
Справ: 3; 1926-1930 рр. 

Циркуляри, листування з ВУЦК МОДР про порядок погашення заборгованості, видання літератури, 
працевлаштування політемігрантів. 

Протоколи засідань організаційного бюро ЦК ВКП(б), комуністичної фракції Херсонського 
окружкому МОДР про діяльність МОДР. 
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Списки політемігрантів. 

Ф.Р-488 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства землеустрою трудящих євреїв 
(ТЗЄТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 67; 1925-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1925-1930 рр. 

Циркуляри, бюлетені Комітету по земельному устрою трудящих євреїв при Президії Ради 
національностей ВЦВК, Наркомату земельних справ УСРР про заселення переселенських 
колонізаційних фондів, порядок стягнення прибуткового податку. 

Протоколи засідань президії Всеукраїнського ТЗЄТ про наділення переселенців землею, порядок 
надання кредитів, організацію промислів, будівництво в пунктах переселення, побутове обслуговування 
переселенців, надання допомоги їхнім дітям. 

Інструкції, зведення про організацію осередків ТЗЄТ. 
Протоколи окружних конференцій, засідань президії окружного відділення, ревізійної комісії, 

лотерейного комітету. 
Плани, звіти, зведення про роботу комісій окружного відділення, рух коштів. 
Зведення про проведення Всесоюзної ТЗЄТ-лотереї, чисельність осередків ТЗЄТ в Україні та 

Херсонському окрузі, економічний стан населення єврейських переселенських колоній округу, стан 
земельних фондів, наявність тракторів. 

Статистичні зведення про чисельність населення, списки торгових та промислових підприємств 
Херсонського округу. 

Протоколи загальних зборів членів районних та міських осередків ТЗЄТ. 
Заяви районних відділень ТЗЄТ, представників переселенських колективів про видачу позик та 

грошової допомоги. Відомості про видачу позик переселенцям. 
Звіти, зведення про роботу, посімейно-майнові списки членів переселенських сільськогосподарських 

кредитних товариств. 
Протоколи спільних засідань Калініндорфського райземвідділу з представниками сільгосптовариств 

та Агро-Джойнту про підготовку до весняної посівної кампанії, оформлення переселенців. 
Листування з Всеукраїнським ТЗЄТ, конторою Агро-Джойнт, переселенськими колективами, 

установами про надання кредитів, сільгоспзнарядь та інвентарю, вступ до ТЗЄТ. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-489 Херсонська окружна рада Товариства авіації, повітроплавання і хімії України («Аерохім»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 28; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1925-1928 рр. 

Циркуляри, розпорядження Всеукраїнської ради товариства. 
Протоколи загальних зборів, засідань бюро міських осередків товариств. 
Звіти, зведення, акти обстежень роботи окружної, районних рад товариства. 
Список членів. 

Ф.Р-490 Херсонська окружна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву 
(ТСОАВІАХІМ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 66; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1927-1930 рр. 

Циркуляри Всеукраїнської ради ТСОАВІАХІМ, протоколи засідань президії про стан та перспективи 
розвитку хімічної промисловості в Україні, злиття товариств ТСОАВІАХІМ та «Аерохім», увіковічення 
пам’яті загиблих під час Громадянської війни, участь товариства в кампанії огляду Червоних казарм, 
діяльність страхових секцій, комплектацію військових шкіл, розвиток стрілецького спорту, роботу 
товариства на залізничному та водному транспорті, залучення жінок та молоді, заходи попередження повені. 

Положення про осередки, техніко-хімічні лабораторії ТСОАВІАХІМ. 
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Протоколи І окружного з’їзду ТСОАВІАХІМ, засідань президії окружної ради, організаційно-
фінансової секції. 

Плани, звіти, відомості про роботу окружної ради, міських і сільських осередків ТСОАВІАХІМ, 
проведення Тижня оборони, військових походів, збір коштів на будівництво літака «Червоний херсонець», 
участь у боротьбі зі шкідниками сільського господарства, розповсюдження квитків лотереї ТСОАВІАХІМ. 

Підписні листи збору пожертвувань на користь зміцнення оборони СРСР. 
Заяви, анкети бажаючих навчатися на курсах ТСОАВІАХІМ. 
Акти ревізії фінансової діяльності окружної ради. 
Договори про виробництво, постачання, торгівлю предметами воєнізації та оборони. 

Ф.Р-491 Херсонський лісопильний завод Українського лісопромислового товариства на паях 
(«Укрліс»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 21; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1925-1926 рр. 

Наказ ВРНГ УСРР, постанова Наркомату праці УСРР про порядок реєстрації нещасних випадків, 
протипожежні заходи на складах. 

Накази по «Укрлісу». 
Протокол засідання правління Херсонського окрвідділу профспілки «Будівельник» про роботу 

лісозаводу. 
Протокол наради при Херсонському окрвідділі внутрішньої торгівлі про стан торгівлі лісоматеріалами. 
Статистичні зведення про зарплату та житлові умови працівників. 
Листування з Херсонським окружним фінвідділом, технічною інспекцією, пожежною охороною, 

Скадовським складом «Укрліс» про продаж лісу, видачу промислового патенту, протипожежні заходи. 
Баланс заводу, документи бухгалтерського обліку. 
Анкети, послужні списки працівників. 

Ф.Р-493 Управління об'єднанням Херсонської промисловості Одеської губернської ради народного 
господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 46; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1925-1926 рр. 

Циркуляри, накази Українського, Одеського губернського раднаргоспів, листування з ними про стан 
місцевої промисловості. 

Накази по Херсонському об'єднанню. 
Протоколи засідань президії Херсонського окрвиконкому, правління об'єднання. 
Звіти, зведення про роботу підприємств об'єднання. 
Доповіді про стан Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського 

(1923), Каховського та Бериславського машинобудівних заводів, листування з ними про заходи 
покращення організації виробництва сільгоспмашин, видачу зарплати робітникам зерновою продукцією. 
Акти обстеження стану цехів Каховського заводу (1925). 

Доповідна записка про продуктивність Херсонського і Каховського машинобудівних заводів у 
дорадянський період. 

Листування з державними, кооперативними організаціями, іноземними фірмами про прийом 
замовлень на виготовлення сільгоспмашин та знарядь, постачання сировиною та обладнанням, 
реалізацію продукції об'єднання. 

Кошториси, інвентарні відомості, заявки на технічне обладнання підприємств об'єднання. 
Списки, довідки, посвідчення працівників об'єднання. 

Ф.Р-495 Державні млини Херсонського округу УСРР (ОАФ) 
Справ: 30; 1921-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1921-1928 рр. 

Технічні характеристики млинів, описи майна. 
Листування з установами про переробку зерна, продаж, заготівлю продукції. 
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Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-496 Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради депутатів трудящих, с. Чонгар 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 139; 1959-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 139; 1959-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби і 
посівних площ. 

Листування з Генічеським райвиконкомом про розвиток сіл, облік населення. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-497 Херсонське відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної торгівлі «Ларьок», 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 158; 1924-1925 рр. 

Опис 1  
Справ: 158; 1924-1925 рр. 

Розпорядження, циркуляри правління товариства «Ларьок». 
Листування з трестами, установами, сільгоспартілями про роботу відділення, закупівлю продукції. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-498 Правління Херсонського багатокрамничного робітничого кооперативу, м. Херсон Одеської 
області 
Справ: 144; 1923-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1925-1936 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів постачання, торгівлі УСРР, Вукоопспілки, 
робкоопу про норми видачі хлібопродуктів в одні руки, випуск доброякісної ковбасної продукції, 
постачання інвалідів-пенсіонерів, розподіл фонду зарплати. 

Постанови Одеської облспоживспілки, протоколи засідань правління Херсонського міського робкоопу 
про роботу кооперації, недоліки в роботі торговельної мережі, проведення звітно-виборчої кампанії. 

Протокол кредитної наради при Одеській обласній конторі Держбанку СРСР про роботу артілей 
облпромспілки. 

Плани, звіти, відомості про заготівлю і реалізацію товарів магазинами робкоопу. Акти обстеження 
торговельної мережі. 

Заяви громадян про прийом до робкоопу. 
Документи бухгалтерського обліку  
Накази з особового складу, списки, довідки, посвідчення, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 11; 1932-1935 рр. 

Постанови РСІ, протоколи нарад при відділі постачання Херсонської міськради, листування з ними 
про передачу міського робкоопу у відомство Херсонторгу, розвиток колгоспної торгівлі. 

Листування з Херсонським хлібозаводом, приміським господарством, нарсудом про залучення 
порушників трудової дисципліни до трудової відповідальності. 

Накази з особового складу, списки, особові картки, довідки, посвідчення працівників. 

Опис 3 
Справ: 39; 1923-1935 рр. 

Директиви Всеукраїнської центральної секції робітничої кооперації, Одеської облспоживспілки про 
організацію і ведення торгівлі, постачання спецконтингенту, рух кадрів. 
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Розпорядження, директиви облспоживспілки про контроль за роботою торговельних організацій, 
охорону баз. 

Доповіді про діяльність Херсонського єдиного споживчого товариства.  
Листування з облспоживспілкою, Херсонським окружним відділенням ДПУ, міськрадою про 

впорядкування торгівлі, продовольче постачання інженерно-технічних та спецпрацівників. 
Списки торговельних організацій. 

Ф.Р-499 Херсонське відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі 
(ВАКОТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 144; 1927-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 144; 1927-1929 рр. 

Постанови Наркомату торгівлі УСРР, бюлетені ВАКОТ про порядок встановлення цін на товари, 
прейскуранти цін. Протоколи нарад при Херсонському управлінні Уповноваженого Наркомату торгівлі 
УСРР, листування з ним про встановлення роздрібних цін на товари. 

Положення про функції ВАКОТ, збутові філії, магазини, складські приміщення. 
Постанови Херсонського окрвиконкому, міськради про порядок і час торгівлі, облаштування ринку 

худоби, використання найманої праці. 
Циркуляри, інструкції про відкриття кредитів покупцям, розрахунки за отримані товари. 
Протоколи засідань правління, кредитної комісії, торгових нарад. 
Договори з промисловими підприємствами, приватними торговцями про постачання та збут товарів. 

Листування з закладами торгівлі, базами, банками про асортимент поставок, умови розрахунків, порядок 
ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансових операцій. 

Список перейменованих вулиць м. Херсон. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, списки, особові рахунки, заяви працівників. 

Ф.Р-500 Херсонський філіал Державного видавництва України, м. Херсон Херсонського округу УСРР  
Справ: 138; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 137; 1923-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату торгівлі УСРР, Держвидавництва України про 
пропаганду літератури на селі, відкриття книжкових магазинів, районування бібліотек, зниження цін на 
книги, розподіл підручників. 

Доповіді про роботу філіалу, листування з Держвидавництвом та його відділеннями, Херсонським 
окружним і районними виконкомами, окружною інспектурою наросвіти, книжковими магазинами про 
закупівлю законодавчої літератури для сільрад, постачання підручників, пересилку літератури, оренду 
приміщень, розрахунки за послуги. 

Договори з установами про постачання, придбання літератури. 
Штатні розписи, кошториси видатків, акти ревізії фінансової діяльності філіалу. 
Списки курсантів Херсонського відділення Укрпрофшколи, вчителів Херсонської школи № 2. 

Списки, довідки, посвідчення працівників філіалу. 

Опис 2 
Справ: 1; 1923-1924 рр. 

Протокол засідання розціночно-конфліктної комісії по розгляду заяв працівників. 
Патенти власників торгових закладів. 
Списки, заяви, анкети працівників. 

Ф.Р-501 Херсонський міський харчоторг Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської 
області  
Справ: 239; 1928-1938, 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1928-1938 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів постачання, торгівлі СРСР та УСРР, листування з 
ними про заходи по розширенню товарообігу, виготовлення, продаж і роздрібні ціни на хлібобулочні вироби. 
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Накази, циркуляри, інструкції Головного управління держторгівлі СРСР про порядок калькуляції цін, 
впровадження єдиних форм бухгалтерської документації. 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Листування з Одеською обласною, районними споживспілками про порядок постачання зернових 

районів промтоварами, постачання товарів, взаємні розрахунки. 
Накази з особового складу, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 190; 1944-1960 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Міністерства торгівлі УРСР, Головторгу УРСР, Херсонського 
облвідділу торгівлі. 

Протоколи виробничих нарад. 
Плани розвитку громадського харчування, роздрібної торговельної мережі та товарообігу. 
Інформаційні огляди про роботу підвідомчих закладів, зведення про дислокацію торговельної мережі, 

структуру роздрібного товарообігу. 
Договори про соцзмагання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-503 Магазин № 124 Херсонського філіалу Всеукраїнської контори текстильної торгівлі 
(«Укртекстильторг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 36; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1925-1928 рр. 

Циркуляри, накази, листування з «Укртекстильторгом» про збільшення цін на бавовняні вироби, 
реалізацію шовкових товарів, оренду торгових приміщень, інвентаризацію товарів, організацію 
раціоналізаторського бюро, надання звітності. 

Протоколи загальних зборів, засідання комісії по робітничому постачанню. 
Кошторис видатків, акти приймання-передавання, ревізії фінансової діяльності. 
Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-504 Виробничо-комерційна фірма громадського харчування «Сигма», м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 1313; 1933-1938, 1944-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1933-1938 рр. 

Наказ Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР про порядок харчування працівників 
їдалень. 

Протоколи загальних зборів працівників їдалень. 
Посвідчення, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам їдалень. 

Опис 3 
Справ: 1102; 1944-1994 рр. 

Секретар 
Накази, директивні вказівки Міністерств торгівлі СРСР та УРСР. 
Положення про шкільні їдальні системи Наркомату торгівлі СРСР (1945). 
Накази Херсонського обласного управління торгівлі про запровадження часткової видачі хліба 

трудящим по списках (1944), організацію харчування в навчальних закладах. 
Постанова Головного державного інспектора по торгівлі в Херсонській області про результати 

перевірки підприємств Херсонського обласного тресту громадського харчування. 
Накази, розпорядження управляючого тресту. 
Планово-економічний відділ 

Положення про навчально-виробничі підприємства громадського харчування. 
Плани розвитку підприємств громадського харчування, випуску та реалізації продукції, товарообігу, 

господарської діяльності. 
Акти приймання-передавання підприємств у підпорядкування тресту. 
Статистичні звіти, довідки про роботу підприємств громадського харчування. 
Кон’юнктурні огляди роботи підприємств тресту. 
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Виробничий відділ 
Протоколи технологічних конференцій, виробничих нарад, засідань кулінарної ради. 
Плани роботи тресту та відділів. Звіти, довідки, зведення, листування про розвиток та покращення 

обслуговування населення підприємствами громадського харчування, організацію дієтичного і 
лікувально-профілактичного харчування, відкриття магазинів кулінарії на промислових підприємствах, 
організацію роботи шкільних буфетів, надання шефської допомоги їдальням радгоспів та колгоспів, 
розвиток ресторанної справи, використання напівфабрикатів.  

Дислокація мережі громадського харчування. 
Соцзобов’язання, показники, довідки про соцзмагання. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про склад і рух кадрів. 
Доповіді, довідки про роботу, підготовку і нагородження кадрів. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, акти ревізій. 

Опис 5 
Справ: 162; 1952-1977 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, звітно-виборчих зборів, постійно діючої виробничої наради, 
засідань профкому. 

Колективні договори. 
Соцзобов’язання, показники, довідки про соцзмагання. 
Звіти, довідки про роботу товариського суду, каси взаємодопомоги. 
Рішення, списки, характеристики поданих на нагородження працівників.  
Звіти про виконання кошторисів видатків. 

Ф.Р-505 Заводський робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського ремонтно-тракторного заводу, 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 102; 1932-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1932-1935 рр. 

Постанови, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, президії «Центроспілки», Одеського облвиконкому, 
облспоживспілки, Херсонської міськради про порядок кредитування торговельних організацій, облік 
товарів, встановлення цін на товари, ведення звітності. 

Положення, інструкції про порядок преміювання торговельних працівників, зберігання риби. 
Накази, розпорядження по кооперативу, його рибному і зерновому приміським господарствам. 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани руху товарів, заготівлі овочів, вилову риби. Доповіді, звіти про роботу, відомості про 

організацію і стан робітничого постачання в Херсоні. 
Орендні угоди. Акти переробки овочів. Листування з Сільгоспбанком СРСР, трестом 

«Укрплодоовоч», Одеською облспоживспілкою про заготівлю овочів, видачу товарів. 
Штатні розписи, списки, особові рахунки, відомості на видачу зарплати та хлібних карток 

працівникам. 
Колективні договори. 

Ф.Р-506 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької районної спілки споживчих товариств 
(«Дніпробуг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР  
Справ: 417; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 417; 1924-1930 рр. 

Загальний відділ 
Розпорядження правління «Дніпробугу». 
Протоколи виробничих нарад, засідань бюро каси взаємодопомоги. 
Відомості про особовий склад. 
Організаційний відділ 

Протоколи загальних зборів пайщиків, засідань правлінь, акти обстежень, акти ревізії фінансової 
діяльності споживчих товариств, листування з ними про заготівлю продукції. 
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Списки членів споживчих товариств. 
Торговий відділ 

Директивні вказівки, розпорядження, інструкції правління «Дніпробугу» про кооперативно-
просвітню роботу, податкові пільги для споживчої кооперації, перегляд цін на товари. 

Хлібний відділ 
Циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, правління 

«Дніпробугу» про проведення хлібозаготівельної кампанії. 
Протоколи виробничих нарад. 
Листування з Вукоопспілкою, уповноваженими «Дніпробугу», установами і товариствами про 

відвантаження і рух хлібних вантажів, постачання продуктами, оренду і експлуатацію млинів. 
Бухгалтерія 

Циркуляри Вукоопспілки про ведення бухгалтерського обліку.  
Доповіді, відомості про обстеження фінансового стану. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-509 Херсонська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів 
(окрпромкредитспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 180; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 180; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, ВРНГ СРСР, ВУЦВК, Наркомату праці УСРР. 
Протоколи засідань Херсонського окрвиконкому, Одеського губернського, Херсонського окружного 

кооперативних комітетів, установчих і загальних зборів членів артілей. 
Звіти про проведення IV окружного з’їзду промислової кооперації, роботу артілей. 
Відомості про обстеження кустарної промисловості округу. 
Статути, списки членів артілей. 
Листування з кооперативними та торговими організаціями про постачання матеріалів і збут 

продукції, отримання кредитів. 

Ф.Р-512 Херсонська кооперативно-трудова артіль по перевезенню вантажів між портами Чорного 
і Азовського морів і рік Дніпра і Бугу «Вітрильний флот», м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 86; 1930-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1930-1939 рр. 

Акти обстеження роботи. 
Документи з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-526 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів 
«Механізований мебляр» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і 
трудових колективів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1933 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1933 р. 

Фінансові звіти, акти їх перевірки Херсонським міським фінвідділом. 

Ф.Р-527 Херсонська тютюнова фабрика промислово-кооперативної артілі «Південь-тютюн», 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1928 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 

Річний баланс. Справа про ліквідацію артілі «Південь-тютюн». 
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Ф.Р-529 Херсонська районна кооперативна спілка рибалок (Дніпрорибакспілка) Всеукраїнської 
спілки трудових рибалок, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 135; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 135; 1927-1930 рр. 

Статут спілки. 
Циркуляри, інструкції, директивні вказівки правління спілки. 
Проект організації риболовецьких трудових артілей округу. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь, списки членів риболовецьких товариств. 
Плани, звіти, зведення, листування з товариствами про придбання риболовецького знаряддя, вилов, 

заготівлю та реалізацію риби. 
Доповідні записки про експлуатацію рибних угідь, будівництво переробного пункту на о. Тендра. 
Акти обстеження, інформації про реорганізацію товариств. 
Документи бухгалтерського обліку, відомості на видачу зарплати працівникам.  

Ф.Р-537 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по обробці шкіри «Сила» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 4; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1924-1930 рр. 

Статут артілі. 
Протоколи загальних зборів, акти обстежень артілі. 
Протоколи засідань ліквідкому. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-538 Завод «Металіст» Херсонського обласного управління місцевої і паливної промисловості, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 211; 1931-1938, 1944-1964 р. 

Опис 1 
Справ: 27; 1931-1938 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри ВРНГ УСРР, Вукопромспілки, Херсонської 
міжрайпромспілки. 

Протоколи загальних зборів. 
Виробничо-фінансові плани, виробничі програми. 
Кон’юнктурний звіт (1936), звіти про роботу. 
Договори, листування з замовниками, наряди, рахунки за виконані роботи. 
Списки, заяви, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 184; 1944-1964 рр. 

Постанови Укрпромради, Чорноморського Раднаргоспу, Херсонської облпромради. 
Статут артілі «Металіст». 
Протоколи загальних зборів, засідань правління, технічних нарад, засідань бюро з охорони праці і 

покращення побуту робітників. 
Техпромфінплани, виробничі плани, звіти про роботу. Відомості, довідки про реалізацію готової 

продукції, виконання замовлень. 
Протоколи засідань бюро раціоналізації та винахідництва, звіти, розрахунки, заяви по раціоналізації 

та винахідництву. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу. 
Колективні договори. 
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Ф.Р-540 Голопристанське кооперативно-торф'яне товариство «Топливник» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925- 1926 рр. 

Протокол засідання правління про стан робіт по торфовидобутку в 1926 році. 
Доповідні записки, відомості про експлуатацію Кардашинського торф’яника, здачу в оренду 

торфообладнання. 

Ф.Р-564 Херсонське промислове кредитно-кооперативне товариство «Трудкусткред», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 21; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1924-1930 рр. 

Постанови, циркуляри ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР. 
Протокол наради при управлінні Херсонського уповноваженого Наркомату торгівлі УСРР про участь 

установ кооперації в Каховському ярмарку. 
Протоколи засідань правління, загальних зборів членів товариства про граничний розмір 

кредитування установ, загальних зборів членів артілей «Рибконсерва», «Харчовик», «Сила». 
Акти обстеження, заявки товариств на отримання кредиту. 
Листування з підприємствами м. Херсон про постачання сировини кустарям товариства і реалізацію 

їх продукції, з Агро-Джойнтом про фінансову діяльність. 
Списки, анкети, довідки, посвідчення членів товариства. 

Ф.Р-565 Херсонський окружний кооперативний комітет (окркооперком) Головного кооперативного 
комітету УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 421; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 391; 1923-1929 рр. 

Статути, протоколи установчих і загальних зборів, звіти, акти обстеження, відомості про засновників, 
майновий і сімейний стан членів кредитних, кооперативних артілей і товариств. 

Опис 2 
Справ: 30; 1922-1928 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Головкооперкому УСРР про порядок реєстрації 
статутів артілей і товариств, пільги по промисловому податку для інвалідів праці, стан житлової кооперації. 

Постанови, витяги з протоколів засідань реєстраційної комісії Херсонського окрвиконкому про 
роботу окружного кооперкому, обстеження меліоративно-кооперативних товариств. Доповіді агентів 
Херсонської окружної промкредитспілки про стан артілей і товариств округу. 

Протоколи загальних зборів, списки членів артілей і товариств.  

Ф.Р-566 Херсонська окружна контора зв'язку управління Південного округу зв'язку, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 207; 1917-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1918-1928 рр. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
Миколаївського губвідділу народного зв’язку, управлінь Чорноморського округу народного зв’язку і 
Південного округу зв’язку про порядок пересилання поштової кореспонденції, реорганізацію поштово-
телеграфної мережі, приймання грошових вкладів, охорону цінностей при пересиланнях, оплату праці та 
відповідальність поштово-телеграфних працівників за недбале ставлення до роботи. 

Листування з управлінням Одеського поштово-телеграфного округу про оренду приміщення для 
Херсонської поштово-телеграфної контори, її евакуацію у зв’язку з наступом Добровольчої армії (1919). 
Описи конфіскованого і повернутого майна контори. 
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Листування з поштово-телеграфними установами Херсонського повіту про евакуацію їхнього майна, 
надання коней для поштових підвід, видачу продовольчих пайків працівникам. 

Штатні розписи, списки, особові справи, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 168; 1917-1926 рр. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-567 Микільське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Микільське Херсонського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 10; 1917-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1917-1925 рр. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, Миколаївського губвідділу народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного 
зв’язку про порядок пересилання поштової кореспонденції, реорганізацію поштово-телеграфної мережі, 
приймання грошових вкладів, охорону цінностей при пересиланнях, оплату праці та відповідальність 
поштово-телеграфних працівників за недбале ставлення до роботи. 

Ф.Р-568 Новокам'янське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1922 рр. 

Циркуляри, телеграми Миколаївського губвідділу народного зв’язку, листування з ним про порядок 
шифрування та надсилання поштової кореспонденції, видачу продовольчих пайків працівникам. 

Ф.Р-569 Меловське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Мелове Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Циркуляри, телеграми Херсонського губернського поштово-телеграфного управління, 
Миколаївського губвідділу народного зв’язку про відкриття, перейменування і ліквідацію поштово-
телеграфних відділень та контор, порядок приймання продовольчих посилок, боротьбу з крадіжками 
кореспонденції, рух кадрів, оплату праці, видачу продовольчих пайків працівникам. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-572 Павлівське поштове відділення Херсонського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Павлівське Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 2; 1916-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1916-1920 рр. 

Таблиці телеграфної статистики. 
Відомості про прибутки та видатки. 
Накази з особового складу, заяви, формулярні листи працівників. 

Ф.Р-573 Нововоронцовська поштово-телеграфна контора Херсонського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1917-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1917-1920 рр. 

Особова справа листоноші М.Каплунова. 
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Ф.Р-578 Високопільська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Високопілля Апостолівського району Криворізького округу Катеринославської 
губернії 
Справ: 27; 1917-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1917-1923 рр. 

Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського губвідділу народного 
зв’язку про скликання Всеросійського з’їзду поштово-телеграфних працівників, відкриття Петроградського 
технічного телеграфного училища, порядок надсилання поштової кореспонденції, тарифи на послуги зв’язку, 
усунення пошкоджень на лініях, реорганізацію поштово-телеграфних округів.  

Статистичні відомості про роботу. 
Списки, особові справи, вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-579 Старошведське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Старошведське Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 8; 1918-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1918-1924 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського 
губвідділу народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного зв’язку про відкриття, 
перейменування і ліквідацію поштово-телеграфних установ, порядок надсилання поштової 
кореспонденції й виплати міжнародних грошових переказів, тарифи на послуги зв’язку, усунення 
пошкоджень на лініях, норми видачі продовольчого пайка працівникам. 

Схема повітового поділу УНР. 
Особові справи працівників.  

Ф.Р-580 Давидово-Брідське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Давидів Брід Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1916-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1916-1922 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського 
губвідділу народного зв’язку про порядок приймання поштової кореспонденції в діючу армію та 
військовополоненим, тарифи на послуги зв’язку, прийом жінок на службу. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-582 Строганівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Строганівка Дніпровського повіту Херсонської губернії  
Справ: 2; 1917-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1917-1919 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, листування з 
Перекопською поштово-телеграфною конторою про заборону виплати грошових переказів з-за кордону, 
заміну російських марок на українські. 

Відомості про наявність зброї у відділенні. 
Кошториси видатків. 
Списки працівників.  

Ф.Р-584 Новонаталівське поштове агентство управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1926 р. 

Положення про контрагентів поштово-телеграфного відомства в сільській місцевості. 
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Статистичні відомості про роботу, акти ревізії агентства. 
Описи щоденних поштових відправлень. 

Ф.Р-585 Чаплинська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 4; 1921-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1924 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського 
губвідділу народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного зв’язку, листування з ними 
про усунення пошкоджень на телеграфних лініях, відкриття, перейменування, ліквідацію поштово-
телеграфних установ, порядок приймання й передавання поштової кореспонденції, відповідальність 
поштово-телеграфних працівників за недбале ставлення до роботи. 

Списки, заяви працівників. 

Ф.Р-586 Каргинський поштовий допоміжний пункт Скадовської поштово-телеграфної контори 
Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Карга Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Листування зі Скадовською поштово-телеграфною конторою про порядок надсилання та оплати 
поштової кореспонденції, облаштування і закриття пункту. 

Ф.Р-587 Михайлівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Михайлівка Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1917-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1917-1919 рр. 

Циркуляри, інструкції управління Одеського поштово-телеграфного округу, листування з ним, 
Голопристанською поштово-телеграфною конторою про порядок приймання та шифрування телеграм, 
відкриття та охорону відділення. 

Ф.Р-589 Чалбаське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. Чалбаси Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1916-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1916-1919 рр. 

Рапорти, листування, посвідчення про відрядження працівників до польових поштово-телеграфних 
установ. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-591 Козаче-Лагерське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Козачі Лагері Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 12; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1917-1922 рр. 

Накази, циркуляри, телеграми Генерального Секретаріату Центральної Ради, Міністерства пошти і 
телеграфів УНР про заборону втручання в роботу установ зв’язку, створення профспілок, скасування 
чинів і рангів для службовців. 

Накази уряду Української Держави про визнання української мови державною, облік збитків, 
заподіяних більшовиками. 
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Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу про відмову Миколи II від престолу 
і утворення Тимчасового уряду, прийом жінок на службу, порядок надсилання поштової кореспонденції, 
зміни тарифів на послуги зв'язку. 

Листування з Миколаївським губвідділом зв’язку, Олешківською поштово-телеграфною конторою, 
Дніпровським повітовим продкомом про реорганізацію поштово-телеграфних установ, охорону поштових 
перевезень, порядок реєстрації та видачі посилок, рух кадрів, видачу продовольчих пайків працівникам. 

Статистичні відомості про роботу, акти ревізії. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-592 Олешківська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1917-1922 рр. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-593 Малокопанівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Малі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 8; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1917-1922 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, листування з ним, 
Херсонською, Голопристанською поштово-телеграфними конторами про відкриття та облаштування 
відділення, рух кадрів. 

Статистичні відомості про роботу, акти ревізії. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-594 Рибальченське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Рибальче Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921 р. 

Циркуляри, телеграми Миколаївського губвідділу народного зв’язку про порядок приймання і оплати 
поштової кореспонденції, оплату праці поштово-телеграфних працівників. 

Звіти, статистичні відомості про роботу відділення. 

Ф.Р-595 Чулаківське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Чулаківка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 8; 1916-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1916-1924 рр. 

Циркуляри, телеграми управлінь Одеського поштово-телеграфного округу, Чорноморського округу 
народного зв’язку, листування з ними, Голопристанською поштово-телеграфною конторою про 
реорганізацію установ зв’язку, порядок надсилання поштової кореспонденції в діючу армію та 
військовополоненим, заборону вивозу групи товарів за кордон, охорону й ремонт відділення. 

Ф.Р-596 Новомаячківська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Таврійської губернії 
Справ: 5; 1917-1918 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1917-1918 рр. 

Циркуляри, телеграми Наркомату пошти і телеграфів РРФСР, управління Одеського поштово-
телеграфного округу про порядок виплати зарплати, допомоги, премій працівникам. 

Особові справи, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-597 Заводівський допоміжний поштовий пункт Горностаївського поштово-телеграфного 
відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Заводівка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії  
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Наказ, інструкція Миколаївського губвідділу народного зв’язку, листування з ним про відкриття 
допоміжних поштових пунктів, ведення діловодства, порядок надсилання поштової кореспонденції. 

Ф.Р-598 Першокостянтинівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Першокостянтинівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1916-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1916-1921 рр. 

Циркуляри, телеграми Миколаївського губвідділу народного зв’язку про порядок надсилання 
поштової кореспонденції. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-599 Горностаївське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії  
Справ: 6; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1923 рр. 

Циркуляри, телеграми управлінь Одеського поштово-телеграфного округу, Чорноморського округу 
народного зв’язку про налагодження руху пошти між відділеннями, приймання платежів за пересилання 
кореспонденції, переказ коштів, охорону поштових приміщень, налагодження діловодства в конторах, 
покращення обслуговування населення, асигнування коштів. 

Відомості про чисельність передплатників газет та журналів. 
Креслення руху пошти по Херсонському округу. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-600 Тащанак-Дмитрівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Тащанак-Дмитрівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 6; 1916-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1916-1922 рр. 

Циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського губвідділу 
народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного зв’язку, про відкриття, перейменування, 
припинення діяльності поштово-телеграфних установ, порядок надсилання кореспонденції, тарифи на 
послуги зв’язку, порядок виплати грошових переказів, пересилання кореспонденції в діючу армію та 
військовополоненим, заборону приймання хлібних посилок за межі губернії. 

Ф.Р-601 Чорноморське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Чорномор'я Дніпровського повіту Таврійської губернії 
Справ: 1; 1917-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1917-1920 рр. 

Особова справа листоноші О.Ірченка. 
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Ф.Р-602 Тугарське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Тугарьок Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1918-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1918-1922 рр. 

Накази Міністерства пошти і телеграфів УНР, циркуляри, телеграми управління Одеського поштово-
телеграфного округу, Миколаївського губвідділу народного зв’язку про тарифи на послуги зв’язку, 
порядок надсилання і охорони поштової кореспонденції. 

Ф.Р-605 Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Григоріє-Бізюків Монастир Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 2; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1919 р. 

Зводи обігів по переказних операціях. 
Листування з управлінням Одеського поштово-телеграфного округу про видачу зарплати і премій, 

вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-606 Бурачково-Іванівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. Бурачково-Іванівка Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 6; 1916-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1916-1919 рр. 

Постанови, циркуляри РНК УСРР, управління Одеського поштово-телеграфного округу про тарифи 
на послуги зв’язку, порядок надсилання і охорони поштової кореспонденції. 

Звіти, статистичні відомості про роботу відділення. 
Списки населених пунктів району дії поштового відділення, поштово-телеграфних установ 

Херсонської губернії на території, зайнятій Добровольчою армією (1919). 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-607 Херсонська повітова рада професійних спілок (повітпрофрада), м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 367; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 367; 1917-1924 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦРПС, ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського, 
Миколаївського, Одеського губернських, Херсонського повітового виконкомів і профрад. 

Протоколи повітових міжспілкових з’їздів, конференцій, пленумів, загальних зборів, засідань 
президій профради, відділень галузевих профспілок, місцевих і заводських комітетів профспілок. 

Звіти, відомості, листування про роботу профради і відділень галузевих профспілок про нормування, 
розцінки, підвищення зарплати, покращення умов праці і побуту працюючих, розгляд трудових 
конфліктів, боротьбу з неписьменністю, проведення культурних і оздоровчих заходів, відкриття 
культурно-просвітніх закладів, направлення членів профспілок на навчання у вузи і технікуми, 
відрахування коштів у фонд ремонту Червоних казарм (1923), допомогу безробітним і голодуючим. 

Статистичні відомості про чисельність членів профспілок, їх списки. 
Списки підприємств, установ і організацій м. Херсон (1920-1922). 
Довідки, свідоцтва членів продовольчих загонів (1920-1921). 

247 



 

Ф.Р-608 Херсонська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 531; 1922-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 430; 1923-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, директивні листи ВЦРПС, РНК УСРР, ВУРПС, Одеського 
губернського, Херсонського окружного виконкомів і профрад.  

Протоколи окружних міжспілкових з’їздів, конференцій, зльоту 25-тисячників округу (1927), засідань 
президій окрпрофради, відділень галузевих профспілок, загальних зборів, виробничих нарад місцевкомів 
профспілок. 

Плани, звіти, доповіді, акти обстеження, листування про роботу окрпрофради, окружних відділень 
галузевих профспілок і районних профсекретаріатів, покращення умов праці і побуту працюючих, 
проведення культурних і оздоровчих заходів, роботу шкіл і клубів, допомогу страйкуючим англійським і 
польським шахтарям (1926-1928), участь профспілок у проведенні колективізації, посівних кампаніях і 
хлібозаготівлі. 

Колективні, трудові договори. 

Опис 2 
Справ: 101; 1922-1930 рр. 

Постанови, інструкції, директивні листи РНК УСРР, ВУРПС. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь місцевкомів профспілок. 
Звіти, відомості, листування про роботу профрад і відділень галузевих профспілок, покращення умов 

праці і побуту працюючих, розгляд трудових конфліктів, участь членів профспілок в хлібозаготівлі, 
направлення молоді на навчання у вузи і технікуми, роботу клубів, бібліотек, шкіл лікнепу. 

Списки членів профспілок, особові листки з обліку кадрів. 

Ф.Р-609 Виконавчий комітет службовців Херсонської поштово-телеграфної контори, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 11; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1917-1922 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань виконкому профспілки працівників народного зв’язку. 
Реєстраційні картки членів спілки. 

Ф.Р-610 Херсонське повітове відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1917-1922 рр. 

Протоколи губернського, повітового з’їздів членів профспілки. 

Ф.Р-611 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 43; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1923-1928 рр. 

Протоколи засідань окружного і районного правлінь профспілки, районної конференції (1923), 
загальних зборів, засідань осередків добровільних товариств, тарифних і розціночно-конфліктних 
комісій. 

Звіти, відомості про роботу окружного і районного правлінь зв’язку, уповноважених профспілки у 
районах. 

Доповіді, листування про культурно-просвітню, фізкультурно-спортивну роботу, охорону праці, 
житлове будівництво для членів профспілки. 

Фінансові звіти. 
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Ф.Р-612 Херсонський окружний комітет профспілки працівників комунального господарства, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 31; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1923-1928 рр. 

Протоколи засідань правління Одеського губкому профспілки, загальних зборів працівників 
комунальних підприємств, виробничих, тарифно-економічних нарад. 

Плани, звіти, відомості, листування про охорону праці, працевлаштування, направлення членів 
профспілки на навчання у вузи. 

Відомості про роботу Херсонської електростанції в 1913-1914 роках. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілок. 
Списки, заяви членів профспілки, особові листки по обліку кадрів. 
Трудові договори. 

Ф.Р-613 Херсонське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 11; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1921-1923 рр. 

Постанови, циркуляри РНК СРСР, РНК УСРР, повітового бюро профспілки. 
Доповіді, відомості про уніфікацію тарифів, культурно-просвітню роботу. 
Списки, заяви, довідки членів профспілки. 

Ф.Р-614 Херсонське окружне відділення профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 295; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 283; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, ВУРПС. 
Протоколи окружних з’їздів профспілки, засідань президії окружного відділення, загальних зборів, 

засідань місцевкомів профспілки, тарифних і розціночно-конфліктних комісій. 
Звіти, доповіді, відомості про механізацію вантажних робіт, уніфікацію тарифів, культурно-

просвітню роботу, проведення двотижневика лікнепу. 
Плани, звіти про роботу місцевкомів профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 12; 1922-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-615 Херсонський повітовий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Постанови, резолюції, положення, інструкції, бюлетені ВУЦК «Медсанпраця». 
Протоколи засідань Миколаївського губернського, Херсонського повітового відділів охорони 

здоров'я, загальних профспілкових зборів лікарень. 
Списки працівників медичних установ м. Херсон. Заяви, відомості про видачу пайків членам 

профспілки, організацію самозаготівлі палива. Вступні листки членів профспілки. 
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Ф.Р-616 Херсонський окружний комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 347; 1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 347; 1921-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, ВУЦВК, Наркомату праці УСРР, ВУЦК 
«Медсанпраця», губернської профради. 

Огляд розвитку охорони здоров’я в УСРР за 1927-1928 роки і перспектива на 1929-1932 роки. 
Протоколи окружних з’їздів, конференцій медпрацівників, засідань президій і комісій окружного, 

районних комітетів профспілки, загальних зборів працівників медичних установ округу, засідань комісій 
і секцій місцевкомів. 

Бюлетені окружкому профспілки (1929). 
Резолюція І окружної конференції ударників про розвиток соціалістичного змагання і ударництва 

(1929). Протокол окружного з’їзду ветеринарних працівників (1928). 
Звіти, доповіді, листування про роботу окружного, районних, місцевих комітетів профспілки, 

матеріальну допомогу безробітним, охорону материнства і дитинства, оздоровлення членів профспілки, 
направлення медпрацівників в села, роботу шкіл лікнепу. 

Списки, довідки, заяви, членські книжки, реєстраційні картки членів профспілки, працівників 
медичних установ округу. 

Ф.Р-617 Херсонське повітове відділення профспілки робітників і службовців харчової 
промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, ВУРПС, 
ВУЦК «Харчосмак», губернської профради, повітового відділення профспілки. 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевкомів, тарифно-розціночних комісій. 
Плани, звіти, доповіді про роботу повітового відділення профспілки і підприємств харчової 

промисловості, культурно-просвітню роботу, боротьбу з голодом. 
Колективні договори, тарифні угоди. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-618 Херсонський окружний комітет профспілки робітників і службовців харчової 
промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 196; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 196; 1923-1930 рр. 

Положення про ВУЦК «Харчосмак» (1925). 
Протоколи окружного з’їзду профспілки (1925), засідань президій Одеського губернського, 

Херсонського окружного, районних комітетів, загальних зборів членів профспілки. 
Плани, звіти, доповіді, листування про роботу окружного, районних комітетів профспілки, підприємств хар-

чової промисловості, охорону праці, культурно-просвітню діяльність, організацію артілей безробітних (1925). 
Колективні договори, тарифні угоди. 
Відомості про антикуркульський страйк у селах Британи і Основа Каховського району (1929). 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-619 Херсонське повітове відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 12; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 12; 1922 р. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, Миколаївського губкому 
профспілки про соціальне забезпечення робітників і службовців, розціночно-конфліктні комісії, облік, 
звітність і фінансування місцевкомів. 
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Протоколи загальних зборів робітників Херсонського лісопильного заводу. 
Доповіді про роботу повітового відділення. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-620 Херсонське окружне відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 99; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1922-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції ВУЦК «Будівельник», Одеського губкому профспілки про порядок оплати 
праці підлітків, збір членських внесків, укладення колективних договорів. 

Протоколи засідань президії Одеського губкому, технічних і тарифних нарад, засідань бюро 
інженерно-технічної секції окружного відділення профспілки, міських конференцій будівельників 
м. Херсон, загальних зборів працівників підприємств і будівництв. 

Плани, звіти про роботу профспілкових організацій. 
Колективні договори. 
Документи про святкування 5-річного ювілею профспілки будівельників (1926). 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Протоколи засідань президії Херсонського окрпрофбюро. 
Доповідь про роботу «Укрлісу». Відомості про страйк на Херсонському лісопильному заводі. 

Ф.Р-621 Херсонський повітовий комітет профспілки робітників землі і лісу («Земліс»), м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 33; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1920-1922 рр. 

Розпорядження, циркуляри ВЦРПС, ВУЦК «Земліс», Миколаївської губкому профспілки. 
Протоколи губернської профспілкової конференції, нарад і засідань секретарів повітових відділень 

профспілок Дніпровського повіту, голів робіткомів профспілки «Земліс». 
Доповіді, відомості, листування про роботу повітового комітету, культкомісії, допомогу голодуючим, 

дитбудинкам. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 
Колективні, трудові договори. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-622 Херсонське окружне відділення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників 
(СГЛР), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1151; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1151; 1922-1930 рр. 

Протоколи губернських, окружних, районних з’їздів, конференцій, засідань пленумів, президій 
Одеського губернського, Херсонського окружного відділень, райкомів, сількорів, загальних зборів 
членів профспілки, засідань науково-технічної секції окружного відділення. 

Звіти, доповіді, відомості, листування про роботу районних секретаріатів і сільських робіткомів 
профспілки. 

Відомості про проведення Дня лісу, меліоративних робіт, залучення наймитів їх до спілки, умови 
праці і побуту працюючих, укладення трудових угод, розірвання кабальних угод, чисельність 
неписьменних, кількість шкіл і культурно-просвітніх установ в районах. 

Відомості про стан сільськогосподарської кооперації округу (1923-1924), економічний стан районів, 
сільрад, лісництв, радгоспів «Перемога наймитів», «Червоний маяк», «Радянська земля», 
«Циммервальд», історію Британо-Основських виноградників. 
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Документи про історію організації профспілки на Херсонщині, святкування 50-річчя Херсонського 
сільськогосподарського технікуму (1925). 

Колективні, трудові договори. 
Штатні розписи, кошториси видатків установ сільського господарства, районних секретаріатів, 

сільських робіткомів профспілки. 

Ф.Р-623 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного харчування («Нархарч»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 139; 1923-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 139; 1923-1931 рр. 

Протоколи міської профспілкової конференції (1926), загальних зборів членів профспілки, засідань 
правління окружного відділення. 

Звіти про роботу відділення (1926-1927), стан громадського харчування, організацію санітарних 
гуртків, механізацію праці. 

Відомості про історію організації профспілки «Громадхарч» в Херсонському окрузі (1928), гуртків 
лікнепу, роботу клубів (1926-1927). 

Колективні договори, тарифні угоди. 
Звітні картки з обліку праці і зарплати, чисельності робітників і членів профспілки в закладах 

громадського харчування. 

Ф.Р-624 Херсонське повітове відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ6 24; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1920-1923 рр. 

Протоколи організаційних зборів повітового відділення, засідань тарифно-розціночної комісії, 
загальних зборів і засідань президій волосних відділень. 

Статистичні відомості про склад членів профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-625 Херсонське окружне відділення профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 217; 1923-1927рр. 

Опис 1 
Справ: 217; 1923-1927 рр. 

Протоколи окружних і районних з’їздів профспілки, І окружного з’їзду вчителів (1924), засідань 
президій Одеського губкому, Херсонського окружного і районних відділень профспілки, конференцій 
профактиву, загальних профспілкових зборів, засідань бюро наукових працівників (1925-1926). 

Звіти, доповіді про роботу Херсонського окружного, районних відділень профспілки.  
Акти обстеження умов роботи і побуту членів профспілки, роботи дитбудинків. Листування про 

працевлаштування, забезпечення житлом, оздоровлення членів профспілки. 
Доповідь про історію профспілки. Листування про святкування 5-річчя профспілки (1924), 50-річчя 

Херсонського сільськогосподарського технікуму. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-626 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при 
Херсонському міському управлінні радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського 
повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому.  
Списки працівників міського управління міліції. 
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Ф.Р-628 Херсонське окружне відділення профспілки працівників мистецтва, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 91; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1923-1930 рр. 

Протоколи засідань президії окружного відділення, загальних зборів членів профспілки. 
Положення про організацію художніх колективів з безробітних (1923) і окружних капел (1927). 
Звіти, доповіді, акти обстеження роботи місцевкомів профспілки в театрах, кіно, клубах. Звіти про 

організацію шкіл профграмоти (1923-1924), проведення двотижневика лікнепу (1927). 
Відомості про організацію концертів на підприємствах (1923), створення пересувного театру (1924) і 

культшефських бригад для обслуговування сільського населення (1927), допомогу безробітним і 
страйкуючим гірнякам Англії (1926). 

Статистичні відомості про чисельність і склад членів профспілки та профактиву, мережу культ-
просвітніх установ округу. 

Ф.Р-629 Херсонський підрайонний комітет профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 248; 1917-1930 рр.  

Опис 1 
Справ: 210; 1919-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, ВУРПС. 
Протоколи конференцій, засідань районних відділень, підрайонного комітету профспілки, загальних 

зборів робітників і засідань завкомів, інженерно-технічних секцій, тарифних і розціночно-конфліктних 
комісій Херсонського заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Петровського, артілі 
«Металіст», обозного заводу, електростанції, механічного заводу ім. Старостіна. 

Доповіді, акти обстеження роботи районних відділень, підрайонного і місцевих комітетів профспілки. 
Відомості про направлення робітників-металістів у підшефні колгоспи (1929-1930), роботу 

профтехнічних курсів, культурно-просвітню роботу. 
Нариси з історії Херсонського заводу ім. Петровського. 
Статистичні відомості про чисельність робітників-металістів і членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 38; 1922-1930 рр. 

Постанови, циркуляри Наркомату праці УСРР, ВУРПС, Херсонської окрпрофради. 
Протоколи конференцій, засідань президії окрпрофради, засідань підрайкому і інженерної секції, 

загальних зборів робітників, засідань завкомів і розціночно-конфліктних комісій Херсонського заводу 
ім. Петровського, електростанції. 

Звіти, доповіді про роботу районних відділень, підрайонного комітету, акти обстеження роботи 
завкомів профспілки. 

Відомості про культурно-просвітню роботу, боротьбу з неписьменністю, винахідницьку діяльність 
робітників Херсонського заводу ім. Петровського (1923-1930). 

Колективні договори. 

Ф.Р-630 Херсонське повітове відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 10; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1921-1923 рр. 

Розпорядження, циркуляри Одеського губкому профспілки, Херсонського повітового профбюро. 
Протоколи засідань Херсонського повітового і окружного профбюро, президій Миколаївського, 

Одеського губкомів профспілки, загальних зборів працівників Херсонського повітового продкому і 
районного податкового бюро. 

Звіти про роботу Одеського губкому, Херсонського повітового відділення профспілки. Відомості, 
листування про культурно-просвітню роботу, допомогу безробітним і голодуючим. 

Списки, заяви безробітних членів профспілки. 
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Ф.Р-631 Херсонське окружне відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 245; 1923-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 245; 1923-1927 рр. 

Протоколи окружних конференцій, засідань правління і президії окружного відділення, районних і 
місцевих комітетів профспілки, їх комісій, загальних зборів членів профспілки. 

Плани, звіти, доповіді про роботу Одеського губкому, Херсонського окружного відділення, районних 
і місцевих комітетів профспілки. Відомості, листування про роботу серед молоді і жінок, організацію і 
роботу шкіл лікнепу, клубів і бібліотек. 

Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 
Тарифні угоди. 

Ф.Р-632 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській 
професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії  
Справ: 3; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923 р. 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. Заяви членів профспілки. 

Ф.Р-633 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Будинку робітничих 
підлітків (БРП) № 1, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 4; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому. 
Списки членів профспілки. 

Ф.Р-634 Місцевий комітет № 6 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській 
професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1926 р. 

Протоколи засідань, плани роботи місцевкому. 
Довідки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-635 Місцевий комітет № 12 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському 
окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1926 р. 

Книга обліку членів профспілки. 

Ф.Р-636 Місцевий комітет профспілки працівників комунального господарства при Херсонському 
окружному відділі комунального господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 54; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1924-1930 рр. 

Резолюція VIII окружного з’їзду профспілок (1928). 
Протоколи засідань правління Херсонського окружного відділення профспілки, місцевкому, 

загальних зборів працівників комунальних підприємств. 
Доповідь про роботу Херсонського окружного відділення профспілки за 1919-1924 роки. 
Плани, відомості, листування про культурно-просвітню, фізкультурно-спортивну роботу, охорону 

праці, шефську роботу на селі. 
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Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-637 Груповий комітет № 1 профспілки будівельних робітників («Будівельник») при Херсонській 
державній будівельній конторі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1926-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1926-1929 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників будівельних підприємств, засідань дільничного комітету 
Херсонського окружного відділення профспілки, виробничих нарад. 

Доповіді окружного відділення профспілки про охорону та регулювання оплати праці робітників. 
Плани, звіти про роботу дільничного комітету. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-638 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран») при 
Херсонській конторі «Експортхліб», м. Херсон УСРР 
Справ: 7;1925-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1925-1931 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому. 
Плани роботи секцій. 
Списки працівників Херсонської контори «Експортхліб». 

Ф.Р-640 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР) при 
Херсонському лісництві, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 39; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1923-1930 рр. 

Циркуляри ВУЦК «Земліс», Херсонського окрвиконкому про преміювання лісової охорони, збір 
матеріалів з історії профспілки, роботу осередків лікнепу, добровільних товариств.  

Протоколи районної конференції, загальних зборів працівників Херсонського і Качкарівського 
лісництв, засідань робіткому, його розціночно-конфліктної комісії 

Відомості про боротьбу з лісовими пожежами, проведення лісонасаджень, орендування землі, 
встановлення розмірів земельних наділів. 

Колективні договори. Умови соцзмагань. 
Списки членів профспілки. 

Ф.Р-641 Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових працівників («Фінпрацівник») при 
Херсонському окружному фінансовому відділі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ6 33; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1924-1930 рр. 

Протоколи засідань президії Херсонської окрпрофради, загальних зборів працівників окружного 
фінвідділу, засідань місцевкому та його комісій. 

Правила внутрішнього розпорядку Херсонського окружного фінвідділу (1925). 
Плани, звіти, доповіді, відомості, листування про роботу місцевкому, охорону праці, культурно-

просвітню і фізкультурно-спортивну роботу. 
Колективні договори. 
Кошториси видатків, акти ревізії, звіти про фінансово-господарську діяльність, відомості про сплату 

членських внесків. 
Списки, заяви, особові картки членів профспілки. 
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Ф.Р-642 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонській 
кредитспілці, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 9; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1927-1930 рр. 

Протоколи засідань правління Херсонського окружного відділення профспілки, загальних зборів, 
засідань місцевкому, розціночно-конфліктної комісії. 

Плани, звіти, доповіді, акти обстеження роботи. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-643 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонських 
майстернях ім. ІІІ Комінтерну, м. Херсон Херсонської області  
Справ: 84; 1925-1926 рр.; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1925-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань завкому, культкомісії, виробничих нарад. 
Відомості, доповіді про охорону праці. 
Заяви членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 61; 1944-1970 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань пленумів, завкому. 
Звіти, доповіді про культурно-масову роботу. 
Колективні договори. 

Ф.Р-644 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при 
Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 55; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1923-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів місцевкому, засідань економічної, культурної, розціночно-конфліктної 
комісій, осередку культзмички. 

Плани, звіти про роботу місцевкому. 
Колективні договори. 
Списки працівників окрвиконкому, членів профспілки. 

Ф.Р-646 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонській 
електростанції, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 13; 1918-1927 рр. 

Опис 1 
Справ 13; 1918-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, ВУЦК «Металіст». 
Протоколи Херсонської підрайонної профспілкової конференції, загальних профспілкових зборів, 

засідань завкому, розціночно-конфліктної комісії підрайкому. 
Звіти, доповіді про роботу Херсонського підрайкому, завкому профспілки. Листування про роботу 

виробничих комісій при завкомі, сприяння осередку лікнепу. 
Списки членів профспілки. 

Ф.Р-654 Бериславська районна рада профспілок (райпрофрада), м. Берислав Бериславського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1924-1926 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного профбюро. 

 256 



Протоколи VI окружного міжспілкового з’їзду, міжспілкових зборів, нарад, засідань окружного 
профбюро, районного профсекретаріату. 

Доповіді, відомості про роботу уповноваженого Херсонського повітового профбюро по Берислав-
ському району, правлінь галузевих профспілок, роботу серед молоді, культурно-просвітню роботу. 

Ф.Р-655 Бериславський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 5; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1923-1926 рр. 

Протоколи засідань Херсонського окружного відділення профспілки, районного профсекретаріату. 
Акт ревізійної комісії 
Заяви про вступ до профспілки. 

Ф.Р-656 Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 16; 1923-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1923-1927 рр. 

Циркуляри, інструкції Херсонської окружної профради. 
Протоколи районної профспілкової конференції, загальних зборів, засідань правління, розціночно-

конфліктної комісії райкому. 
Плани, звіти про роботу. 
Списки, заяви, анкети членів профспілки. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-657 Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, 
м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921 р. 

Протоколи загальних зборів. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-658 Високопільська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Високопілля Високопільського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 8; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 8; 1926 р. 

Циркуляри ВУРПС. 
Протоколи засідань Херсонського окружного профбюро, районної міжспілкової конференції, 

загальних зборів членів профспілки, засідань районного профсекретаріату. 
Відомості, листування про організацію бібліотеки, ліквідацію неписьменності, роботу по 

оздоровленню трудящих. 

Ф.Р-659 Високопільський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), 
с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 5; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 5; 1926 р. 

Циркуляри Херсонського окружного комітету профспілки. 
Протоколи засідань окружного, районного, місцевих комітетів профспілки. 
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Ф.Р-660 Качкарівська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Качкарівка Качкарівського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1923-1926 рр. 

Циркуляри, директивні листи ВЦРПС, Херсонської окружної профради. 
Протоколи районних міжспілкових конференцій, економічних нарад, засідань правління профспілки 

«Робос», районних місцевкомів профспілок «Місцевтран», «Радпрацівник», загальних зборів членів 
галузевих профспілок, районної конференції наймичок (1924). 

Звіти, доповіді, відомості, листування про роботу, проведення культмасових заходів, роботу серед 
жінок і молоді, боротьбу з неписьменністю, працевлаштування та оздоровлення членів профспілок. 

Списки працівників ради, членів галузевих профспілок. 

Ф.Р-661 Качкарівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 4; 1922-1924, 1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1924, 1926 рр. 

Циркуляри, інструкції ВУЦК «Місцевтран», його Херсонського окружного відділення. 
Плани, звіти про роботу. Історичні відомості про райком. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 

Ф.Р-665 Нововоронцовський містечковий секретаріат профспілок,  
м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921 р. 

Протоколи засідань. 

Ф.Р-666 Станіславський містечковий секретаріат профспілок, м-ко Станіслав Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921 р. 

Кошторис видатків. 
Списки працівників. 

Ф.Р-667 Великоолександрівський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 41; 1920-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1920-1926 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВЦРПС, ВУЦВК, Наркомату праці УСРР, Херсонської окружної 
профради. 

Протоколи засідань, нарад окружної профради, районного профсекретаріату, загальних зборів 
робітників млина, олійниці. 

Звіти, доповіді про роботу районного профсекретаріату, місцевкомів профспілок. 
Доповіді, відомості про організацію допомоги голодуючим, безробітним членам профспілок, роботу 

серед молоді та жінок, культурно-просвітню роботу. 
Списки, заяви, довідки членів профспілок. 
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Ф.Р-668 Дніпровське повітове бюро профспілок (повітпрофбюро), с. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 105; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ6 105; 1920-1923 рр. 

Декрети, накази, постанови РНК УСРР, Миколаївської губернської профради, Дніпровського 
повітвиконкому. 

Протоколи повітових з’їздів профспілок, засідань президії повітового профбюро, містечкових 
профсекретаріатів, загальних зборів членів галузевих профспілок. 

Звіти, відомості, листування про роботу профорганізацій повіту, підвищення продуктивності праці, 
покращення умов праці і побуту працюючих, розгляд трудових конфліктів, боротьбу з неписьменністю, 
допомогу голодуючим. 

Статистичні відомості про чисельність членів профспілок, їх списки. 

Ф.Р-669 Олешківська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 16; 1923-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1923-1927 рр. 

Протоколи районних міжспілкових райконференцій, засідань президії районної профради, загальних 
зборів членів профспілок. 

Звіти, доповіді, відомості, листування про роботу районної профради по укладенню трудових 
договорів, кооперуванню членів профспілок, проведення культмасової роботи, збір коштів для допомоги 
ленінградським робітникам (1924), страйкуючим робітникам Англії (1929). 

Документи про ліквідацію районної профради. 
Списки, посвідчення членів профспілок. 

Ф.Р-670 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 17; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1921-1923 рр. 

Розпорядження, циркуляри повітового відділення профспілки. 
Протоколи загальних зборів, засідань президій повітового відділення та волосних осередків профспілки. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілки. 

Ф.Р-673 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 39; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1921-1922 рр. 

Протоколи засідань президій повітового, волосних відділень, загальних зборів членів волосних і 
міських профосередків, засідань шкільних рад, тарифно-розціночних комісій. 

Звіти, відомості, листування про роботу волосних відділень, працевлаштування, покращення умов 
праці і побуту вчителів, культурно-просвітню роботу, боротьбу з неписьменністю. 

Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-674 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників мистецтва, с. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань Дніпровського повітового профбюро про порядок розгляду 
конфліктів, вибори делегатів на повітовий з’їзд профспілок. 
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Ф.Р-675 Олешківський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 17; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1923-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, культурної і ревізійної комісій. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Особові картки, заяви працівників. 

Ф.Р-677 Каховське міське відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, м-
ко Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Заяви членів профспілки. 

Ф.Р-678 Каховський волосний осередок профспілки працівників освіти, м-ко Каховка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Протоколи засідань правління. 
Заяви членів профспілки. 

Ф.Р-679 Каховський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»),  
м-ко Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 45; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1923-1926 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного відділення профспілки. 
Протоколи районних з’їздів, конференцій, загальних зборів, засідань райкому профспілки, 

розціночно-конфліктної комісії, бюро каси взаємодопомоги. 
Плани, доповіді про роботу. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-680 Каховське районне відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м-ко Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 45; 1920-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1920-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, тарифної комісії. 
Відомості, листування про охорону праці, культурно-просвітню роботу, допомогу голодуючим. 
Списки, заяви, посвідчення членів профспілки, працівників відділення. 

Ф.Р-682 Скадовський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 7; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1925-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань, нарад. 
Листування з низовими осередками профспілок. 
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Ф.Р-683 Скадовський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 5; 1922-1923, 1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1922-1923, 1926 рр. 

Протоколи загальних зборів. 
Фінансові звіти. 
Тарифні угоди. 

Ф.Р-685 Скадовський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 12; 1921-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1921-1927 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного відділення профспілки. 
Протоколи районної вчительської конференції, загальних зборів, засідань правління райкому. 
Звіти про культурно-просвітню роботу вчителів на селі. 
Заяви про вступ до профспілки. 

Ф.Р-686 Скадовський районний комітет профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 16; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1922-1925 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань райкому, розціночно-конфліктної комісії. 
Відомості, листування про охорону праці. 
Списки, анкети, заяви членів профспілки. Анкети, довідки працівників. 

Ф.Р-687 Скадовський районний комітет профспілки радянських і торговельних службовців, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 23; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1925-1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, ВУРПС. 
Протоколи районних профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань райкому, розціночно-

конфліктної комісії, місцевкому профспілки при Скадовському райвиконкомі. 
Плани, звіти, статистичні звіти, акти обстеження роботи. 
Відомості, листування з установами і організаціями про профспілкове членство, покращення 

побутових умов працюючих, охорону праці, культурно-просвітню роботу. 
Статистичні звіти про чисельність членів профспілки, їх списки. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Заяви, довідки працівників.  

Ф.Р-688 Голопристанський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1926 рр. 

Протоколи районної міжспілкової конференції, загальних зборів членів профспілок. 
Листування з районним сільбудом про святкування його 5-річного ювілею. 
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Ф.Р-689 Голопристанський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту («Місцевтран»), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 18; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1921-1926 рр. 

Протоколи засідань правління, розціночно-конфліктної комісії. 
Плани, звіти, доповіді, відомості, листування про роботу райкому та осередків профспілки в селах 

Рибальче і Стара Збур’ївка, охорону праці, культурно-просвітню роботу. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-690 Голопристанський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1921-1926 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського окружного відділення профспілки. 
Протоколи загальних зборів, засідань райкому, його комісій. 
Плани, звіти, анкети обліку культурно-просвітньої і громадської роботи членів профспілки. 
Листування з райпрофбюро, установами і організаціями з кадрових питань. 
Списки, особові справи, заяви членів профспілки, відомості на отримання пайків, посівного 

матеріалу. 

Ф.Р-692 Чаплинський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, 
с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань осередку. 
Списки членів профспілки. 

Ф.Р-693 Чаплинський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 27; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1923-1926 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного відділення профспілки. 
Протоколи районних з’їздів, конференцій, засідань райкому, його комісій, КВД, осередків 

профспілки в селах Каланчак і Павлівка. 
Звіти, відомості про охорону праці, культурно-просвітню роботу на селі, обстеження шкіл. 
Список громадян, що мають право працювати вчителями. 
Анкети, заяви членів профспілки. Списки членів райкому. 

Ф.Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 15; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1923-1926 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонської окрпрофради. 
Протоколи загальних зборів, засідань районного профсекретаріату, райкому профспілки 

«Медсанпраця». 
Листування з окрпрофрадою, установами і організаціями про надання допомоги безробітним. 
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Ф.Р-696 Хорлівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 25; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1924-1926 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного відділення профспілки. Протоколи, резолюції районних з'їздів і 
конференцій профспілки, загальних зборів, засідань правління райкому, розціночно-конфліктної комісії. 

Звіти, статистичні звіти про роботу. Відомості про охорону праці, культурно-просвітню роботу. 
Списки, заяви членів профспілки. 
Тарифні угоди. 

Ф.Р-697 Херсонський районний комітет профспілки працівників водного транспорту («Водтран»), 
м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1840; 1919-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1840; 1919-1930 рр. 

Бюлетені, інструкції, циркуляри, телеграми Наркомату шляхів сполучення СРСР, Наркомату праці 
УСРР, ВУРПС, ВУЦК профспілки працівників залізничного і водного транспорту. 

Протоколи Всеукраїнського з'їзду працівників залізничного і водного транспорту, конференцій, 
загальних зборів, засідань пленумів, райкомводу, дільничних, затонних, заводських комітетів 
профспілки, суднових команд пароплавів, розціночно-конфліктних комісій, бюро інженерно-технічної 
секції. 

План розвитку народного господарства Херсонського округу на 1928-1932 роки та перспективи 
розвитку Херсонського порту. 

Плани, звіти, доповіді про роботу дільничних, заводських, суднових комітетів профспілки, 
листування з Нижньодніпровсько-Бузьким районним управлінням водного транспорту, лінійним 
відділом, установами про стан і роботу профорганізацій, укомплектування плавскладу, 
працевлаштування, охорону і оплату праці членів профспілки, покращення побутових умов, підвищення 
продуктивності праці, розгортання соціалістичного змагання і організацію суботників, відкриття і 
роботу шкіл лікнепу та профтехосвіти, роботу клубів, бібліотек, святкування 10-річчя профспілки 
водників (1927). 

Документи з історії організації профспілки на Херсонщині (1927). 
Статистичні відомості про чисельність і склад робітників і службовців, членів профспілки. 
Звіти, доповіді, листування про економіку і вантажообіг Херсонського морського порту, роботу 

флоту Нижньодніпровського держпароплавства, межі Херсонського, Скадовського і Хорлівського 
портів. 

Ювілейний бюлетень Нижньодніпровського держпароплавства до 5-річчя націоналізації торгового 
флоту (1923). 

Списки суден, курсуючих по ріках Нижній Дніпро, Інгулець, Південний Буг (1921). 
Списки, посвідчення, мандати членів профспілки. Тарифні угоди. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати членам райкому. 

Ф.Р-698 Херсонський відділ профспілки працівників морського, річкового і торговельного флоту, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 40; 1917-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1917-1921 рр. 

Накази Верховної комісії водного транспорту про забезпечення паливом і введення військового 
положення по Херсонському районному управлінню водного транспорту (1919). 

Статут профспілки «Водтран». 
Протоколи засідань з'їзду представників адміністрацій і рад старост службовців і робітників портів 

Чорного і Азовського морів (червень 1917), засідань ради старост управління робіт Херсонського 
морського порту, загальних зборів працівників управління порту, землечерпального каравану, 
майстерень при управлінні, розціночно-конфліктних комісій. 

263 



 

Листування з Міністерством торгівлі і промисловості РРФСР, комендантом Херсонського морського 
порту, радою старост, конторами пароплавств, з господарських питань, з особового складу. 

Листування з Херсонським училищем далекого плавання про відкриття курсів для судноводіїв (1918). 
Списки членів профспілки, працівників Херсонського районного управління водного транспорту. 
Статистичні відомості про чисельність працівників управління робіт Херсонського морського порту. 
Тарифні угоди між власниками приватних підприємств і профспілкою «Металіст». 
Акти ремонту суден, списки команд. 

Ф.Р-700 Херсонський затонний комітет № 1 профспілки працівників водного транспорту 
(«Водтран») при судноремонтних майстернях № 3 управління Херсонського морського 
торговельного порту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 13; 1920-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1920-1925 рр. 

Протоколи засідань президії Херсонського райкомводу, загальних зборів працівників порту, 
майстерень ім. Комінтерну та ім. Шмідта, розціночно-конфліктної комісії. 

Плани, звіти про роботу підрайкомводу, акти ревізії фінансової діяльності. 
Листування про охорону праці, культурно-просвітню роботу. 
Накази по управлінню Херсонського морського порту з особового складу, списки, заяви, посвідчення 

працівників управління порту, майстерень ім. Комінтерну та ім. Шмідта. 

Ф.Р-703 Херсонська революційна рада поштово-телеграфних працівників, м. Херсон Херсонського 
округу Одеської губернії 
Справ: 11; 1918-1920, 1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1918-1920, 1924 рр. 

Накази, циркуляри управління Чорноморського округу народного зв'язку про діяльність підприємств 
зв'язку, впровадження нових форм звітності.  

Статут спілки поштово-телеграфних і телефонних працівників м. Херсон. 
Протоколи загальних зборів працівників Херсонської поштово-телеграфної контори. Документи про 

чистку апарату контори (1924). 
Відомості, листування про вибори до ради, святкування 1 Травня, проведення Тижня допомоги 

фронту. 
Списки працівників, членів профспілки, відомості на видачу зарплати. 

Ф.Р-704 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському інституті 
народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР  
Справ: 23; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1923-1929 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань пленуму, комісій місцевкому. 
Відомості, листування з Херсонською окружною профрадою, окружним відділенням профспілки про 

культурно-просвітню роботу на селі, роботу КВД. 
Кошторис видатків. 
Списки, анкети, заяви членів профспілки. 
Списки, посвідчення студентів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам інституту. 

Ф.Р-705 Костянтинівський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, с. Костянтинівка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр.  

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Списки шкільних працівників. 
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Ф.Р-706 Херсонський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань Посадо-Покровського волосного осередку профспілки. 
Звіти про роботу культкомісії райкому профспілки. 

Ф.Р-707 Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському 
окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 7; 1924, 1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1924, 1928 рр. 

Протоколи засідань робітничо-конфліктної комісії. 
Списки, заяви, анкети членів профспілки. 

Ф.Р-708 Каланчацький волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, 
с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Листування з Дніпровським повітовим комітетом профспілки про затвердження штатних розписів 
шкіл. 

Ф.Р-710 Виконавчий комітет Цюрупинської районної ради народних депутатів, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 2154; 1923-1927, 1943-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 199; 1923-1925 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного виконкому, військкомату, продкому, листування з ними про 
роботу КНС, установ народної освіти, стягнення єдиного сільгоспподатку, облік військовозобов’язаних і 
медпрацівників, розшук дезертирів. 

Протокол ІІІ районного з’їзду рад (1925). 
Протоколи засідань окружної виборчої комісії, президії райвиконкому, сільрад, сходів громадян сіл. 
Звіти, доповіді про роботу райвиконкому і сільрад, злиття Великокопанівської і Олешківської 

волостей, дотримання правил громадського порядку. 
Статистичні відомості про чисельність населення, кількість господарств, худоби, площі та стан 

посівів по району, ціни на товари першої необхідності. 
Відомості про особовий склад. 

Опис 2 
Справ: 74; 1923-1925 рр. 

Циркуляри Одеського губернського, Херсонського окружного земуправлінь про проведення 
землевпорядкування, порядок здачі земельних фондів в оренду. 

Протоколи з’їзду завідувачів районних земуправлінь округу, районної агрономічної конференції, 
зборів малоземельних і безземельних громадян. 

Відомості, листування про наявність і стан сільгоспколективів у районі, хід колективізації, 
відведення орної землі сільгоспартілям, проведення посівних кампаній, розподіл насіннєвого фонду 
серед населення, здачу державних земель в оренду, розвиток виноградарства, садівництва і городництва, 
облік племінних тварин. 

Списки громадян району з відомостями про земельні наділи. 

265 



 

Опис 3 
Справ: 10; 1923-1926 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного й 
районного земуправлінь про проведення робіт по землеустрою, розвиток виноградарства, садівництва і 
городництва. 

Відомості, листування з сільрадами про площі та стан посівів, наявність сільгоспреманенту, 
закладання насіннєвих ділянок і дослідних показових полів. 

Списки лісових ділянок Олешківського лісництва. 

Опис 4 
Справ: 49; 1923-1927 рр. 

Списки, заяви, посвідчення про денаціоналізацію майна громадян. 
Договори про оренду приміщень. 

Опис 5 
Справ: 113; 1923-1926 рр. 

Декрет, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Одеського губернського, Херсонського окружного фінвідділів 
про порядок стягнення податків та зборів з населення. 

Протоколи засідань окружної податкової комісії, районної бюджетної комісії, фінансової трійки 
райвиконкому та Олешківської сільради. 

Відомості, листування з сільрадами про хід стягнення сільгоспподатку, чисельність населення, 
кількість оподатковуваних господарств, худоби, земель. 

Заяви про реєстрацію актів громадянського стану. 
Списки, особові рахунки платників податків. 
Відомості нарахування зарплати працівникам райвиконкому, сільрад, державних установ району. 

Опис 6 
Справ: 1384; 1944-1980 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Цюрупинського районного виконкомів, бюро райкому 
Компартії України. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, доповіді, 
довідки про роботу. Звіти депутатів перед виборцями. 

Довідки, листування з облвиконкомом про використання зрошуваних земель, наявність худоби в 
колгоспах та індивідуальних господарствах, ліквідацію неписьменності, створення нерестового рибного 
господарства в районі, наявність посівних площ бавовнику, стан індивідуального житлового будів-
ництва в районі, розвиток власних підсобних господарств та колективного садівництва і городництва. 

Акти про збитки, заподіяні сільському господарству під час ВВВ. Списки вигнаних до Німеччини 
(1944). Списки, відомості, листування про розселення, трудове і побутове облаштування переселенців з 
Польщі. 

Подання та рішення про нагородження орденами та медалями працівників сільського господарства і 
промисловості, багатодітних матерів. 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. Списки депутатів. 

Опис 7 
Справ: 284; 1981-1990 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови.  
Документи про нагородження учасників оборони Києва медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва». 

Списки нагороджених медалями «40-років Перемоги в ВВВ 1941-1945 рр.», «Учаснику трудового 
фронту». 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 8 
Справ: 41; 1943-1962 рр. 

Рішення звужених засідань. 
Плани розвитку сільського господарства. 
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Листування з Херсонським облвиконкомом про заготівлю хліба та сільгосппродуктів, надання 
допомоги постраждали від посухи колгоспам, заходи по збільшенню рибних запасів р. Дніпро, 
покращення санітарного стану харчової промисловості, підготовку до торгівлі продуктами без карток, 
облік військовозобов’язаних, вилучення вогнепальної зброї. 

Ф.Р-711 Управління сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Цюрупинської 
районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 105; 1943-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1943-1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Зведені плани відбудови і розвитку сільського господарства, тваринництва в колгоспах, плани 

посівних компаній, заготівлі сільгосппродуктів. Відомості про стан та перспективи розвитку 
тваринництва і бджільництва, підсумки перевірки підготовки господарств до зимівлі худоби, підготовку 
кадрів для колгоспів. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів і МТС. 

Ф.Р-712 Фінансовий відділ виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 617; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 617; 1944-1964 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Бюджети району й сіл, звіти про їх виконання. Плани, звіти про відрахування і надходження 

державних і місцевих податків, облік платників податків. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність установ, 

організацій, підприємств. 

Ф.Р-713 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпровської повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Протоколи засідань комісії по розгляду заяв і затвердження договорів про здачу в оренду 
націоналізованої землі та майна. 

Доповідь про роботу Олешківського міського відділу комунального господарства. 

Ф.Р-714 Відділ комунального господарства Олешківського міського виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки, Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 13; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1921-1926 рр. 

Договори про оренду приміщень. Тарифи на квартплату. 
Справи про денаціоналізацію майна приватних осіб. 

Ф.Р-717 Цюрупинська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної 
комісії, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 376; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 376; 1922-1930 рр. 

Протоколи засідань, відомості про роботу. 
Судові, апеляційні справи про земельні суперечки, розподіл майна. 
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Списки працівників комісії, народних засідателів. 

Ф.Р-720 Цюрупинський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Одеської області 
Справ: 186; 1922-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 155; 1922-1932 рр. 

Постанови, циркуляри ВУЦВК, Одеського губвиконкому, Херсонського окружного КНС. 
Протоколи засідань президій Херсонського окружного, районного, сільських КНС, сходів громадян 

сіл. 
Плани, звіти, доповіді, акти, відомості про організацію і роботу районного, сільських КНС. 
Відомості про участь сільських КНС району у лісонасадженні. 
Акти обстеження соціально-майнового стану членів КНС. 
Листування з сільськими КНС про розвиток сільського господарства, боротьбу з неписьменністю, 

збір коштів на будівництво літака, направлення незаможників до навчальних закладів. 
Списки членів КНС, куркулів. 

Опис 2 
Справ: 31; 1924-1932 рр. 

Протоколи засідань пленуму, президії районного КНС, загальних зборів сільських КНС. 
Плани, звіти, доповіді, акти, відомості про організацію і роботу районного, сільських КНС, зміцнення 

і розвиток сільського господарства, боротьбу з неписьменністю, допомогу дітям. 
Списки членів районного і сільських КНС, виключених з КНС, куркулів. 

Ф.Р-721 Цюрупинський сільський комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району УСРР 
Справ: 27; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1927-1931 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного КНС. 
Протоколи районного з’їзду КНС, засідань президій районного, сільських КНС, загальних зборів 

членів сільських КНС. 
Плани, звіти про роботу, відомості про участь КНС у посівних кампаніях, проведення колективізації 

у селах району. 
Списки членів КНС. 

Опис 2 
Справ: 9; 1924-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Херсонського окружного, Цюрупинського районного КНС. 
Протоколи районного з’їзду КНС, засідань пленуму районного КНС, президій районного, сільського 

КНС, загальних зборів членів сільських КНС. 
Листування з районним КНС про підготовку до перевиборів сільради, направлення молоді на 

навчання. 
Акти обстеження майнового стану, списки членів КНС. 

Ф.Р-730 Виконавчий комітет Солонцівської сільської ради депутатів трудящих, с. Солонці 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 136; 1945-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1945-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби і посівних 
площ. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Ф.Р-731 Виконавчий комітет Херсонської міської ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 3932; 1920-1939, 1944-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 139; 1920-1935 рр. 

Секретаріат 
Постанови Одеського облвиконкому, Херсонської міськради. 
Протоколи загальноміських профспілкових і робітничих зборів, засідань президії. 
Звіти, доповіді, відомості про роботу міськради, стан медичного обслуговування населення, 

культурного будівництва, економіки міста, діяльність окружної інспектури наросвіти. 
Проект першої черги будівництва м. Херсон (1939). 
Списки підприємств і установ міста. 
Списки, анкети депутатів. 
Адміністративно-контрольна секція 

Протоколи засідань першого організаційного пленуму, президії міськради, секції. 
Звіти про роботу секції, правління об’єднання колективів безробітних, Херсонського Будинку 

примусової праці. 
Акти обстеження роботи секцій міськради, установ міста. 
Секція праці 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР. 
Протоколи засідань примирної камери секції, розціночно-конфліктних комісій підприємств і установ. 
Звіти, зведення, листування з промисловими підприємствами про стан техніки безпеки, асигнування 

коштів на покращення умов праці, рух кадрів. 
Сільськогосподарська секція 

Постанови, інструкції Одеського облвиконкому, Херсонської міськради. 
Протоколи засідань президії міськради. 
Зведення колгоспів про хід сільськогосподарських робіт. 
Статути, протоколи установчих зборів, посімейно-майновий список членів ТСОЗів Херсонського 

району. 
Списки колгоспів Херсонського району. 
Фінансово-економічна секція 

Постанови Одеського облвиконкому, Херсонської міськради. 
Протоколи засідань, звіти про роботу секції. 
Акти обстеження роботи установ міста. 
Зведені відомості прибутків і видатків по міськраді. 
Штатні розписи, кошториси видатків на утримання шкіл, хат-читалень. 
Секція комунального господарства 

Постанови Одеського облвиконкому, Херсонської міськради. 
Протоколи засідань президії, податкової комісії з обкладення сільгоспподатком. 
Листування з установами про організацію міської паливної контори «Херсонтоп» та забезпечення 

населення паливом. 
Секція народної освіти 

Протоколи засідань секції. 
Плани, звіти про роботу культурно-просвітніх закладів, боротьбу з дитячою безпритульністю. 
Секція охорони здоров’я 

Протоколи засідань секції. 
Листування з установами про дотримання санітарних правил. 
Списки працівників. 
Виборча комісія 

Списки виборців. Облікові картки членів міськради, спеціалістів промислових підприємств. 
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Опис 2 
Справ: 37; 1927-1934 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського облвиконкому та обкому КП(б) 
України. 

Листування з Всеукраїнською Центральною, Херсонською окружною виборчими комісіями, 
окружним відділенням ДПУ, сільрадами про з’ясування соціально-майнового стану громадян, 
позбавлення виборчих прав. 

Зведення сільрад про хід розкуркулення. Списки куркулів Херсонського району. 

Опис 3 
Справ: 216; 1944-1986 рр. 

Постанови РНК СРСР, Ради Міністрів УРСР про відбудову житлового фонду, будівництво Південно-
Українського та Північно-Кримського зрошувальних каналів, переселення жителів і перенесення на нові 
місця підприємств і споруд у зв’язку з будівництвом Каховської ГЕС. 

Рішення звужених засідань виконкому, міської надзвичайної протиепідемічної комісії. 
Зведені статистичні звіти про випуск валової продукції, капіталовкладення, чисельність працюючих, 

середню зарплату на підприємствах м. Херсон. 
Доповіді, відомості, довідки про працевлаштування, побут репатрійованих, спорудження будинків 

для переселенців з Польщі, відбудову зруйнованих війною об’єктів, стан злочинності в місті. 

Опис 4 
Справ: 1057; 1944-1964 рр. 

Постанови РНК УРСР, Херсонського обласного, міського виконкомів. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, нарад у відділах депутатських комісій. 
Плани, звіти про роботу. Довідки, листування про роботу промисловості, житлове будівництво, 

медичне та побутове обслуговування населення, стан народної освіти, роботу міського транспорту, 
встановлення опікунства, всиновлення, нагородження урядовими нагородами. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 5 
Справ: 921; 1965-1977 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Довідки, відомості про історію та благоустрій міста, медичне і торговельне обслуговування 

населення, роботу навчальних закладів, розвиток фізкультури і спорту, працевлаштування молоді, 
святкування 200-річчя м. Херсон. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. Списки депутатів. 

Опис 6 
Справ: 958; 1978-1988 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. 
Плани, звіти про роботу. Доповідні записки, довідки, листування про надання житла, відселення 

громадян з непристосованих приміщень, відведення земельних ділянок під будівництво, роботу 
культурно-просвітніх закладів. 

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 7 
Справ: 604; 1989-1996 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. 
Довідки, відомості про виконання комплексної програми розвитку виробництва товарів народного 

споживання, покращення неврологічної та наркологічної допомоги населенню, охорону материнства і 
дитинства, працевлаштування молоді, проведення Дня депутата і семінарів-практикумів з керівниками 
постійних комісій. 

Протоколи сходів громадян. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Ф.Р-733 Херсонське окружне архівне управління Херсонського окружного виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 87; 1925-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1925-1930 рр. 

Розпорядження, циркуляри, інструкції, бюлетені Центрального архівного управління УСРР. 
Протоколи засідань президії Херсонського окрвиконкому, нарад управління (1930). 
Плани, звіти про роботу Миколаївського, Херсонського окружних архівних управлінь. 
Протоколи засідань перевірної комісії по затвердженню списків на утилізацію архівних документів 

установ (1929). 
Акти про приймання, виділення до знищення документів. Опис справ архівного управління. 
Листування з установами, організаціями, підприємствами про зберігання, впорядкування, виділення 

до знищення архівних документів. Акти обстежень відомчих архівів. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-734 Херсонське міське архівне управління Херсонського міського виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР 
Справ: 64; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1930-1932 рр. 

Розпорядження, інструкції Центрального архівного управління УСРР. 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти про роботу. 
Акти приймання документів, обстеження архівів і стану діловодства в установах. 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-735 Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву, м. Херсон Миколаївської 
області 
Справ: 284; 1932-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 284; 1932-1941 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Головного архівного управління СРСР, Головного архівного 
управління НКВС СРСР, Центрального архівного управління УСРР, Одеського, Миколаївського 
обласних архівних управлінь. 

Протоколи виробничих нарад (1939). 
Плани, звіти про роботу. 
Статті, доповіді про історичні події та знаменні дати. 
Листування з установами, організаціями, підприємствами про зберігання, впорядкування, виділення 

до знищення архівних документів. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-736 Херсонський окружний суд Наркомату юстиції СРСР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 601; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 601; 1924-1930 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Наркомату юстиції СРСР, ВУЦВК, 
РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР, Одеського губернського суду про організацію окружної системи 
судових установ (1925), зміни в карному й цивільному законодавстві, порядок оформлення касаційних 
скарг і нотаріальних справ, стягнення податків і зборів, боротьбу судово-слідчих органів зі спекуляцією, 
участь працівників у колективізації та розкуркуленні. 

Резолюції окружного з’їзду працівників юстиції (1928). 

271 



 

Протоколи окружної конференції народних суддів (1925), засідань дисциплінарної колегії, колегії 
захисників, нарад юристів округу, пленарних засідань окружного суду та нотаріальних контор. 

Накази голови (1925-1927). 
Звіти, доповіді, відомості про роботу окружного та народних судів.  
Кримінальні та цивільні справи. 
Ухвали народних судів. Листування з народними судами, слідчими, установами про розслідування 

карних та цивільних справ, виконання вироків. 
Журнали обліку судових засідань карного відділу (1925-1928). 
Акти обстеження діяльності нотаріальних контор, народних судів, трудової сесії, судових виконавців. 
Витяги з протоколів засідань Херсонської окружної комісії по виборах народних засідателів (1925-

1926). 
Списки суддів, судових виконавців, народних засідателів; в’язнів Херсонської в’язниці (1927-1928). 

Ф.Р-737 Трудова сесія народного суду при Херсонському окружному суді, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 1240; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1202; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркомату юстиції УСРР. 
Відомості, листування про роботу сесії, розгляд справ. 
Кримінальні та адміністративні справи, вироки окружного суду. 
Посвідчення, анкети, заяви працівників. 

Опис 2 
Справ: 10; 1926-1929 рр. 

Кримінальні та адміністративні справи. 

Опис 3 
Справ: 28; 1923-1927 рр. 

Звіти про роботу сесії (1927). 
Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-738 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 137; 1920-1935, 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 78; 1920-1935 рр. 

Постанови, циркуляри РНК УСРР, Одеського губернського суду, органів прокуратури. 
Постанови окружного суду на касаційні скарги громадян (1926-1927). 
Протоколи засідань народних суддів (1922-1923). 
Звіт про роботу (1923). 
Вироки, рішення та документи до них по кримінальних та цивільних справах. 
Списки, посвідчення народних засідателів (1923). 

Опис 2 
Справ: 59; 1944-1953 рр. 

Вироки по кримінальних справах та документи до них. 
Рішення, ухвали про встановлення прав власності громадян на домобудівлі та спадщину, фактів 

шлюбних та родинних стосунків, батьківства. 

Ф.Р-739 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2536; 1918-1929, 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 1732; 1918-1929 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

 272 



Опис 2 
Справ: 628; 1919-1928 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 7; 1924-1928 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 4 
Справ: 131; 1922-1928 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 5 
Справ: 38; 1945-1953 рр. 

Статистичні звіти про розгляд кримінальних та цивільних справ. 
Вироки по кримінальних справах та документи до них. 
Рішення, ухвали про встановлення прав власності громадян на домобудівлі, фактів шлюбних та 

родинних стосунків. 

Ф.Р-740 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1067; 1920-1927, 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 1044; 1920-1927 рр. 

Постанови, циркуляри РНК СРСР, Верховного Суду СРСР, Одеського губернського суду, листування 
з судом про порядок розгляду судових справ. 

Протоколи судових засідань (1926-1927). 
Звіти, відомості про судову діяльність (1925). 
Кримінальні та цивільні справи. 
Особові справи працівників (1923-1924). 

Опис 2 
Справ: 23; 1944-1952 рр. 

Вироки по кримінальних справах та документи до них. 
Рішення, ухвали про встановлення прав власності громадян на домобудівлі та успадкування. 

Ф.Р-741 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3191; 1920-1929, 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 1338; 1920-1926 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2 
Справ: 1100; 1927-1929 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 753; 1949-1953 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-742 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3314; 1919-1930, 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 2018; 1919-1930 рр. 

Циркуляри, розпорядження Одеського губернського суду, листування з ним про роботу (1923-1924). 
Кримінальні та цивільні справи. 
Анкети працівників (1923). 
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Опис 2 
Справ: 72; 1919-1929 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 1224; 1945-1953 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-743 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 886; 1918-1940, 1947-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 310; 1918-1929 рр. 

Доповідні записки про роботу (1923). 
Кримінальні та цивільні справи. 
Фінансові звіти (1923). 
Заяви працівників (1923). 

Опис 2 
Справ: 51; 1920-1923 рр. 

Кримінальні та цивільні справи 

Опис 3 
Справ: 65; 1923-1940 рр. 

Кримінальні та цивільні справи 
Особова справа кур’єра. 

Опис 4 
Справ: 460; 1947-1952 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-744 Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР  
Справ: 392; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 392; 1920-1930 рр. 

Постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР. 
Протоколи судових засідань. 
Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-745 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Одеської області  
Справ: 498; 1920-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 477; 1920-1930 рр. 

Накази, циркуляри, розпорядження Одеського губернського суду, листування з ним про порядок 
розгляду судових справ (1923-1925). 

Протоколи судових засідань (1924). 
Кримінальні та цивільні справи. 
Книга реєстрації судових справ (1924).  
Посвідчення працівників. 

Опис 2 
Справ: 13; 1920-1932 рр. 

Вироки Херсонської окружної сесії Одеського губернського суду, ухвали губернського суду на 
касаційні скарги (1925). 

Кримінальні та цивільні справи. 
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Опис 3 
Справ: 8; 1923, 1930 рр. 

Кримінальні справи по обвинуваченню громадян у нездачі зерна державі (1930), колишніх 
білогвардійців в ухилянні від реєстрації в органах ДПУ (1923). 

Ф.Р-746 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР  
Справ: 475; 1920-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 166; 1921-1926 рр. 

Звіти про судову діяльність. 
Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2 
Справ: 309; 1920-1929 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-747 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Одеської області 
Справ: 120; 1920-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 100; 1920-1933 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2 
Справ: 20; 1921-1927; 1930 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-748 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м-ко Тягинка Бериславського 
району Херсонського округу УСРР  
Справ: 175; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 175; 1920-1930 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-749 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського району 
Херсонського округу УСРР  
Справ: 86; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1920-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Реввійськради Республіки, РНК СРСР, Наркомату юстиції УСРР, 
Херсонського повітвідділу юстиції. 

Протоколи розпорядчих засідань Херсонської повітової ради народних суддів. 
Звіти, відомості про роботу. 
Кримінальні та цивільні справи. 
Списки, посвідчення працівників. 

Ф.Р-750 Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 519; 1918-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 269; 1918-1923 рр. 

Декрети, постанови, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату юстиції УСРР. 
Відомості про роботу. 
Кримінальні та цивільні справи. 
Відомості про кордони дільниць народних судів Херсонського повіту. 
Заяви громадян про звільнення від військової служби через релігійні переконання. 
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Списки працівників суду, народних засідателів Олександрівської волості. 

Опис 2 
Справ: 63; 1925-1929 рр. 

Цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 12; 1930-1931 рр. 

Кримінальні справи по обвинуваченню громадян у нездачі зерна державі. 

Опис 4 
Справ: 175; 1923-1931 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-751 Народний суд 14-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Качкарівка Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 88; 1918-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1918-1928 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-752 Народний суд 15-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 465; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 465; 1920-1930 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-753 Народний суд 16-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
 Справ: 123; 1919-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 123; 1919-1930 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-754 Народний суд 17-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 126; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 126; 1921-1926 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР, Херсонського 
окружного суду, листування з судом про судову діяльність. 

Протоколи пленарних засідань окружного суду, адміністративно-судової секції Херсонської 
міськради. 

Постанови народного суду 17-ї дільниці. Постанови окружного суду по касаційних скаргах на 
рішення народного суду. 

Кримінальні та цивільні справи. 
Відомості про особовий склад. 
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Ф.Р-755 Народний суд 18-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 6; 1924-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1924-1929 рр. 

Інструкції Наркомату юстиції УСРР, Херсонського окружного суду, листування з судом про порядок 
розслідування та ведення судових справ. 

Протоколи наради працівників юстиції м. Херсон, засідання окружної комісії по виборах народних 
засідателів. 

Доповідь про роботу окружного суду за 1926-1927 роки. 
Цивільні справи. 

Ф.Р-756 Народний суд 25-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії  
Справ: 3; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1919-1920 рр. 

Кримінальні справи. 

Ф.Р-757 Народний суд 26-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Миколаївської губернії  
Справ: 21; 1919-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1919-1921 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-758 Народний суд 27-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 11; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1919-1922 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-759 Народний суд 28-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії  
Справ: 4; 1918-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1918-1920 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-760 Народний суд 29-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 10; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1919-1920 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-762 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Протоколи допиту та акти обстеження майнового стану неплатників продподатку. 
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Постанова суду про звільнення від сплати продподатку боржників. 
Кримінальна та цивільна справи. 

Ф.Р-763 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-765 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії  
Справ: 38; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 38; 1922 р. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-766 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 61; 1920-1922 рр.  

Опис 1 
Справ: 61; 1920-1922 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-767 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 26; 1917-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1917-1923 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-769 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки, Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 65; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1920-1921 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2 
Справ: 12; 1921 р. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-770 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу Одеської губернії  
Справ: 212; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 212; 1919-1923 рр. 

Відомості про роботу. 
Кримінальні та цивільні справи. 
Листування з Дніпровським повітовим відділом юстиції, Збур'ївським волосним управлінням міліції 

про порядок вручення повісток громадянам і повернення заяв. 
Списки, заяви працівників. 
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Ф.Р-771 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 24; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1920-1922 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-772 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 56; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1920-1921 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Ф.Р-773 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921 р. 

Цивільні справи. 

Ф.Р-776 Особлива сесія народного суду Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 39; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1922-1923 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2 
Справ: 1; 1922 р. 

Кримінальна справа. 

Ф.Р-777 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 132; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 132; 1924-1925 рр. 

Цивільні справи. 

Ф.Р-785 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського району 
Херсонського округу УСРР  
Справ: 895; 1920-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 895; 1920-1927 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-787 Херсонський міський народний суд, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 3640; 1923-1925, 1930-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 1090; 1930-1937 рр. 

Протоколи судових засідань. 
Кримінальні справи. 
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Накази з особового складу, заяви, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 2397; 1931-1936 рр. 

Цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 33; 1931-1934 рр. 

Кримінальні справи. 

Опис 4 
Справ: 95; 1923-1925, 1932-1934 рр. 

Листування з Херсонською окружною прокуратурою, органами міліції, судами про порядок розгляду 
судових справ, рух кадрів. 

Кримінальні та цивільні справи. 
Особові справи працівників. 

Опис 5 
Справ: 25; 1930-1931 рр. 

Кримінальні справи. 

Ф.Р-788 Хорлівська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 2; 1918, 1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1918, 1923 рр. 

Накази, циркуляри управління Чорноморського округу народного зв’язку. 
Статистичні відомості про роботу. 

Ф.Р-789 Бериславська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 43; 1917-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1917-1925 рр. 

Циркуляри, накази, інструкції управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського 
губвідділу народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного зв’язку.  

Списки, особові справи працівників. 

Ф.Р-790 Великоолександрівське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу 
Одеської губернії 
Справ: 5; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1918-1924 рр. 

Телеграми управління Одеського поштово-телеграфного округу про відмову гетьмана 
Скоропадського від влади, боротьбу військ Директорії УНР з радянськими військами (1918-1919). 

Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу, Херсонського губернського 
поштово-телеграфного управління, управління Чорноморського округу народного зв’язку. 

Опис 2 
Справ: 1; 1917 р. 

Постанови, циркуляри Тимчасового уряду, управління Одеського поштово-телеграфного округу. 
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Ф.Р-791 Боброво-Кутське поштово-телеграфне відділення Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Бобровий Кут Херсонського повіту Одеської губернії  
Спав: 5; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1920-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, Миколаївського губвідділу 
народного зв’язку. 

Накази з особового складу. 

Ф.Р-792 Голопристанське поштово-телеграфне відділення Херсонського обласного управління 
зв’язку, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 4; 1919-1922, 1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1919-1922 рр. 

Циркуляри управління Чорноморського округу народного зв’язку, Миколаївського губвідділу 
народного зв’язку. 

Пояснювальна записка до акту ревізії. 
Особові справи, списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 1; 1944 р. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-793 Каховська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 16; 1918-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1918-1922 рр. 

Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу, Херсонського губернського 
поштово-телеграфного управління. 

Особові справи, заяви працівників. 

Ф.Р-794 Каїрське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Каїри 
Дніпровського повіту Миколаївської губернії  
Справ: 7; 1917-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1917-1921 рр. 

Постанови, циркуляри Міністерства пошти і телеграфів УНР, управління Одеського поштово-
телеграфного округу, Миколаївського губвідділу народного зв’язку. 

Ф.Р-796 Основське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, с. Основа Каховського району Херсонського округу Одеської губернії  
Справ:14; 1918-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1918-1924 рр. 

Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу, Миколаївського губвідділу 
народного зв’язку, управління Чорноморського округу народного зв’язку. 

Фінансові звіти, відомості про рух переказних сум. 
Списки, особові справи працівників. 
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Ф.Р-798 Херсонське залізничне поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  
Справ: 40; 1916-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1916-1922 рр. 

Циркуляри управління Одеського поштово-телеграфного округу, листування з відділом перевезень 
пошти по залізниці Міністерства пошти і телеграфів УНР, Херсонською поштово-телеграфною 
конторою, Миколаївським губвідділом зв’язку про облаштування приміщення відділення, ремонт і 
обладнання поштових вагонів. 

Статистичні відомості про роботу. 
Акти про втрату та крадіжки поштової кореспонденції. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-800 Збур'ївське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 19; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1917-1924 рр. 

Циркуляри, інструкції управління Одеського поштово-телеграфного округу, листування з ним, 
Херсонським губернським поштово-телеграфним управлінням, Миколаївським губвідділом зв’язку, 
управлінням Чорноморського округу народного зв’язку про порядок надання фінансової звітності, 
проведення ремонту приміщення відділення, надання коштів на господарські видатки. 

Статистичні відомості про роботу. 
Особові справи працівників. 

Ф.Р-801 Комісія допомоги дітям Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 313; 1922-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 313; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Центральної комісії допомоги дітям, протоколи 
засідань правлінь, плани, звіти, доповіді, акти обстеження окружної, районних комісій допомоги дітям, 
дитбудинків. Протоколи засідань квартальних комісій по патронуванню безпритульних дітей. 

Листування з Херсонським окружним відділом охорони здоров’я, районними комісіями, осередками 
товариства «Друзі дітей», дитбудинками, установами і організаціями про організацію харчування дітей 
по округу, організацію літнього відпочинку, перерахунок коштів від організації азартних ігор на 
допомогу дітям, закупівлю палива, промислових товарів. 

Поквартальні списки жителів м. Херсон (1924-1925). 
Фінансові звіти. Списки, відомості на видачу зарплати працівникам, стягнення прибуткового 

податку. 

Ф.Р-802 Комісія допомоги дітям при Херсонській міській раді депутатів трудящих, м. Херсон 
Миколаївської області 
Справ: 38; 1930-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1930-1938 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань Центральної комісії допомоги дітям, Херсонської міськради, 
листування з ними, Одеською обласною комісією допомоги дітям, товариством «Друзі дітей» про стан 
та роботу дитячих закладів, оздоровлення дітей, надання державних стипендій. 

Протоколи засідань пленумів, плани, звіти про роботу комісії. 
Угоди, листування з підприємствами про будівельні роботи, постачання продуктів харчування. 
Списки вихованців дитмістечка ім. Петровського, анкети, списки державних стипендіатів. 
Кошториси прибутків та видатків, фінансові звіти. Рахунки, наряди по бондарно-взуттєвому 

комбінату комісії. 
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Списки, облікові картки, заяви працівників, відомості на видачу зарплати, стягнення прибуткового 
податку. 

Ф.Р-803 Херсонське промислово-кооперативне товариство риболовів «Прогрес» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон УСРР 
Справ: 31; 1926-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1926-1930 рр. 

Постанови Наркомату земельних справ УСРР, Херсонського окрвиконкому про вилов і реалізацію 
риби. Постанова Херсонського окрвідділу торгівлі про будівництво рибопросільного пункту на 
Карантинному острові в Херсоні (1929). 

Протоколи загальних зборів, засідань правління про організацію рибальських артілей, ліквідацію 
товариства риболовів «Червоний Прапор». Плани, акти обстеження роботи. Листування з Херсонською 
кредитспілкою, артілями про реалізацію риби. 

Орендні, трудові договори на будівельні роботи. Акти арешту продукції неплатників прибуткового 
податку. 

Списки, анкети, довідки, відомості про соціальний стан членів, заяви про вступ до товариства.  
Відомості на видачу зарплати працівникам, розрахункові картки. Колективні угоди. 

Ф.Р-804 Херсонське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Трудриболов» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових 
колективів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 65; 1924-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1924-1929 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, звіти про роботу. Відомості, листування з конторами 
Вукопромрибакспілки, торговельними закладами про вилов, переробку та реалізацію риби. Акти ревізій 
товариства. Договори, листування з рибінспекцією про розподілення риболовних угідь, зобов’язання по 
вилову риби, оренді рибних ставок. 

Відомості про об’єднання товариств «Трудриболов» і «Червоний прапор» (1929).  
Списки, анкети, посвідчення працівників і членів, заяви про вступ до товариства. 

Ф.Р-805 Правління Малогирлянського промислово-кооперативного товариства трудових риболовів 
«Рибалка» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, 
с. Малі Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 27; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1927-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, Дніпрорибакспілки, 
листування з ними про сприяння кооперації сільської риболовної бідноти, порядок вилову і збуту риби, 
надання планово-звітної документації, сплату пайових внесків. 

Протоколи засідань правління, акти ревізії діяльності. Звіти, акти, відомості про вилов риби та 
надходження її у торгові пункти. Протокол організаційних зборів рибацької промислово-кооперативної 
артілі «1 Травня» в с. Осокорівка. Договори про оренду рибних угідь. 

Списки членів, заяви про вступ до товариства, відомості розрахунків за здану рибу.  

Ф.Р-806 Білогрудово-Карантинно-Острівське промислово-кооперативне товариство по реалізації 
рибної продукції «Червоний Прапор», с. Білогрудове Херсонського округу УСРР 
Справ: 63; 1924-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1924-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, листування з Державною 
інспектурою рибальства Херсонського району, листування з ними про користування рибними угіддями і 
снастями, колективізацію рибного промислу. 

Статути товариств «Червоний прапор», «Червоний рибалка». 
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Протоколи загальних зборів, засідань правління й комісії з розподілу риболовних ставок, об’єднаних 
засідань про злиття з товариствами «Трудриболов» та «Червоний рибалка». Звіти про роботу, 
листування з установами й підприємствами про обробку та реалізацію рибної продукції. 

Тарифні, орендні договори. 
Списки, довідки, посвідчення членів, заяви про вступ до товариства.  
Документи бухгалтерського обліку, акти ревізій фінансової діяльності, приймання-передавання 

справ. 
Особові рахунки членів товариства, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-808 Василівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Біднота» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, 
с. Василівка Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1927-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1927-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, її Херсонського відділення, 
листування з ними про користування рибними угіддями і снастями, колективізацію рибного промислу, 
розподіл рибних ставок. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, ревізійної комісії. 
Звіти про роботу, листування з установами й підприємствами про обробку та реалізацію рибної продукції. 
Тарифні, орендні договори. 
Списки, довідки, посвідчення членів, заяви про вступ до товариства.  
Книги обліку вилову та збуту риби, розрахункові відомості за здану рибу, відомості на видачу 

зарплати працівникам. 

Ф.Р-809 Качкарівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів «Дніпрориба» 
Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 105; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1924-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, листування з нею, Державною 
інспектурою рибальства Херсонського району, райфінінспектором про користування рибними угіддями 
і снастями, колективізацію рибного промислу, розподіл рибних ставок. 

Протоколи загальних зборів членів товариства та рибальських груп, засідань правління, ревізійної 
комісії. Плани, звіти про роботу, відомості про вилов риби по групах товариства, листування з 
установами й підприємствами про обробку та реалізацію рибної продукції. 

Схематичні плани риболовних угідь груп товариства, орендні договори. 
Списки, довідки, посвідчення членів, заяви про вступ до товариства.  
Документи бухгалтерського обліку, акти ревізії фінансової діяльності, розрахункові відомості за 

здану рибу. Трудові, тарифні договори. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-810 Рибальченське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Перемога» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, 
с. Рибальче Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 28; 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1928-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, Дніпрорибакспілки, 
листування з ними, Державною інспектурою рибальства Херсонського району про користування 
рибними угіддями і снастями, колективізацію рибного промислу, розподіл рибних ставок. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Плани роботи, акти ревізій товариств «Перемога», 
«Червоний шлях», відомості про вилов риби.  

Списки, анкети, довідки, посвідчення членів, заяви про вступ до товариства.  
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Кошторис прибутків та видатків, книги бухгалтерського обліку, розрахункові відомості за здану 
рибу. 

Ф.Р-812 Збур'ївське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Червоний шлях» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових 
колективів, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 69; 1925-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 69; 1925-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції Центрального правління Вукопромрибакспілки, її Одеської філії, листування з 
ними про користування рибними угіддями і снастями, колективізацію рибного промислу, розподіл рибних 
ставок. 

Протоколи IV Всеукраїнського з'їзду уповноважених Вукопромрибакспілки, загальних зборів членів 
товариства, засідань правління та комісії з розподілу рибних ставок, ревізійної комісії. Плани, звіти про 
роботу, відомості про вилов риби. 

Списки, довідки, посвідчення членів, заяви про вступ до товариства.  
Книги бухгалтерського обліку, розрахункові відомості за здану рибу, відомості на видачу зарплати 

членам правління. 

Ф.Р-813 Збур'ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Збур'ївка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Накази, інструкції Дніпровського повітового, Збур'ївського волосного виконкомів, земельних 
відділів. 

Протоколи волосного з'їзду рад, засідань Збур'ївського волосного ревкому, земвідділу, ревізійно-
інструкторської трійки, сходів громадян сіл, засідань сільрад, КНС. 

Акти конфіскації майна і худоби на користь голодуючих. 
Листування з Дніпровським повітовим відділом народної освіти про відкриття й роботу шкір, рух 

шкільних кадрів; списки вчителів. 
Списки громадян волості, вчителів. Посвідчення, заяви працівників волосного ревкому.  
Відомості на видачу зарплати працівникам земельного відділу. 

Ф.Р-815 Бехтерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бехтери Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів. 

Протоколи І, ІІ волосного з'їзду рад, засідань сільрад. Листування з сільрадами про стягнення 
продподатку, надання звітності. Постанови волвиконкому про адміністративні стягнення з голів сільрад. 

Ф.Р-816 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради народних депутатів, м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 667; 1921-1923, 1958-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Накази, циркуляри Одеського губернського, Дніпровського повітового, Голопристанського міського 
виконкомів. Протоколи засідань, звіти про роботу міськвиконкому. Листування з Дніпровським 
повітвиконкомом, відділом комунального господарства, районним політбюро про стягнення податків, 
відкриття культурних і оздоровчих закладів, проведення зборів. 

Списки працівників радянських установ, призовників 1900-1901 років народження. 
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Опис 2 
Справ: 663; 1958-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 

План благоустрою міста (1962). 
Довідки про проживання громадян на території міста під час нацистської окупації. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність і стан житлового 

фонду. Списки депутатів. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за результатами 

виборів. 

Ф.Р-818 Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Покровка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 9; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1921-1922 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського, Одеського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів, Миколаївського губернського продкому. 

Протоколи сходів громадян сіл, засідань волосного ревкому, виконкому, продовольчої п’ятірки, 
виборчкому, КНС. Акти обстеження роботи відділів виконкому. 

Договори релігійних громад сіл Прогної, Рибальче з сільрадами про використання церков за 
призначенням (1922). 

Списки членів Агапонівської сільради, Покровського сільського КНС; анкети делегатів волосного 
з'їзду рад (1921). 

Ф.Р-822 Качкарівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР 
Справ: 1428; 1922-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 1317; 1922-1931 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, 

Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, їх відділів, листування з ними та 
сільрадами про розвиток сільського господарства та заготівлю сільгосппродуктів, дорожнє будівництво, 
розширення поштової мережі, організацію кооперативних товариств, реалізацію державних позик, 
боротьбу з неписьменністю. Книги наказів по райвиконкому (1929-1931). 

Протоколи засідань пленумів, президій Одеського губернського, Херсонського окружного, 
Качкарівського районного виконкомів і сільрад, районних безпартійних селянських конференцій, сходів 
громадян сіл. Плани, звіти, доповіді, акти обстеження роботи сільрад. 

Схеми адміністративно-територіального поділу району з зазначенням кількості населення по селах 
(1925) 

Доповідь про економічний стан району (1923); клопотання в Херсонський окрвиконком про 
спорудження водогону й електростанції в районі (1923). Економічні огляди, відомості про врожайність 
сільгоспкультур, площі посівів, наявність худоби по сільрадах. 

Списки, анкети, заяви, посвідчення, довідки громадян, членів райвиконкому і сільрад, працівників 
установ і підприємств району, власників приватних підприємств. 

Адміністративний відділ 
Циркуляри Херсонського окрвиконкому, листування з ним, звіти про роботу районної комісії по 

відділенню церкви від держави. Статути, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів релігійних 
громад, списки їх засновників та членів. 

Відомості сільрад про події. 
Листування з Херсонським окружним управлінням міліції, окружною прокуратурою, народними 

судами про притягнення осіб до адміністративної відповідальності та примусових робіт. 
Списки стохатників, десятихатників. 
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Відділ ЗАГС 
Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Одеського губернського, Херсонського окружного 

адмінвідділів про порядок ведення записів актів громадянського стану, акти обстеження роботи 
сільських підвідділів ЗАГС. 

Відомості про народжуваність і смертність по сільрадах (1924). 
Земельний відділ 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркоматів землеробства, торгівлі УСРР, Одеського 
губернського, Херсонського окружного виконкомів та земельних відділів про охорону державного 
земельного фонду, наділення громадян землею, підготовку до посівних кампаній, видачу насіннєвих 
позик 

Звіти про роботу. 
Протоколи загальних зборів членів сільських земельних товариств, нарад голів колгоспів 
План проведення землевпорядкувальних робіт в Одеській губернії (1923); протоколи, креслення, 

акти, відомості про проведення землевпорядкування по населених пунктах, орендування лісових дач, 
полезахисні лісонасадження. 

Геодезичні описи, журнали вимірювань, абриси земельних ділянок пристаней Качкарівка і Червоний 
Маяк (1927). 

Відомості обліку посівних площ, акти обстеження загиблих посівів 
Описи, акти передачі в оренду націоналізованих підприємств (1923). 
Відомості про наявність і допомогу голодуючим по сільрадах (1922-1923). 
Посімейно-майнові книги земельних товариств, списки громадян по сільрадах, орендарів землі, 

власників коней. 
Земельно-технічна нарада 

Протоколи засідань наради, витяги з протоколів про розподілення землі серед безземельних селян. 
Листування з Херсонським окружним земвідділом про розвиток інтенсивних культур в районі (1929). 
Судово-земельна комісія 

Відомості, листування по вирішенню спірних питань землекористування (1923-1924). 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри Одеського губернського, Херсонського окружного військкоматів, листування з 
ними, сільрадами про облік і підготовку допризовників, наявність на території сільрад зброї, 
артилерійського майна та військових обозів, розшук дезертирів, покращення побуту демобілізованих. 

Накази по Качкарівському районному навчальному пункту. Протоколи засідань районної призовної 
комісії по визначенню пільг призовникам. Відомості про рух і чисельність допризовників по району. 
Акти, відомості, облікові картки реєстрації коней та упряжі. 

Списки допризовників, військовозобов'язаних, власників коней по сільрадах. Заяви, посвідчення, 
довідки, заяви військовозобов’язаних про взяття та зняття з обліку. 

Відділ соціального забезпечення 
Циркуляри, інструкції Херсонської окружної інспектури соціального забезпечення, листування з нею, 

сільрадами, протоколи засідань районних комісій про призначення пенсій, санаторно-курортне 
лікування інвалідів, боротьбу з дитячою безпритульністю. 

Заяви, протоколи медично-експертної комісії, акти обстеження соціально-майнового стану осіб, 
потребуючих соціальної допомоги. Особові справи пенсіонерів. Листування, відомості на видачу пенсій 
і допомоги інвалідам, сім’ям червоноармійців. 

Опікунська рада 
Постанови, циркуляри, інструкції Херсонської окружної інспектури соціального забезпечення, 

листування з нею про встановлення опіки та всиновлення дітей. Опікунські справи сиріт по сільрадах. 
Комісія допомоги дітям 

Протоколи засідань, плани роботи, листування з сільрадами районних комісій допомоги дітям, 
постраждалим від голоду та неврожаїв, безпритульним; списки дітей. 

Фінансово-податковий відділ 
Постанови, розпорядження, циркуляри РНК УСРР, Херсонського окружного виконкому і фінвідділу, 

листування з ними, протоколи засідань комісії про порядок ведення бухгалтерії, стягнення податків і 
недоїмок, реалізацію селянських позик, фінансування шкіл і лікарень, проведення місячника мобілізації 
коштів. 

Договори з підприємствами, сільгосптовариствами про здачу млинів в оренду. Кошториси на ремонт 
мостів і доріг (1928). Інвентарні книги сільрад. 

Списки працівників сільрад, платників натурального податку. 
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Податковий підвідділ 
Протоколи засідань районної і сільських податкових комісій по розгляду заяв і скарг платників 

податків, листування з Херсонським окружним фінвідділом, сільрадами про стягнення податків, надання 
податкових пільг, наявність і оподаткування промислових і кустарних підприємств, садів. Відомості, 
книги обліку надходжень сільгоспподатку по сільрадах. 

Акти огляду стану посівів. Договори про здачу в оренду підприємств, складських і торгових 
приміщень. Патенти підприємств. 

Списки, заяви, довідки, контрольно-статистичні картки платників податків, пільговиків, недоїмників, 
власників і орендарів підприємств, садів по сільрадах. Особові справи платників податків. Акти, описи 
майна неплатників податків. 

Відділ народної освіти 
Протоколи сходів громадян сіл, засідань культурно-просвітніх секцій, культмасових комісій сільрад, 

педрад шкіл, листування з Херсонським окрвиконкомом, окружною інспектурою народної освіти, 
сільрадами про ліквідацію неписьменності, політпросвітню роботу серед учнів, культурно-побутове 
обслуговування селянства. 

Плани, звіти, статистичні звіти про роботу трудових шкіл, шкіл лікнепу, бібліотек, селянських 
будинків, хат-читалень. 

Креслення театрів, селянських будинків (1929). 
Списки шкільних працівників, учнів, неписьменних. Анкети, заяви, посвідчення, довідки вчителів та 

працівників закладів культури. 
Культурно-соціальний відділ 

Циркуляри, інструкції Наркомату освіти УСРР, Херсонського окрвиконкому, окружного відділу 
охорони здоров’я, окружних відділень товариств авіації й повітроплавання, «Доброхім» про роботу шкіл 
і медичних установ, ліквідацію неписьменності, патронування дітей-сиріт, розгортання культурно-
масової роботи на селі, створення сільських осередків добровільних товариств. 

Протоколи районних профспілкових конференцій, засідань окружної комісії допомоги дітям, 
районної комісії по ліквідації неписьменності, районних нарад лікарів, загальних зборів членів 
селянських будинків, товариств Червоного Хреста. 

Протоколи сходів громадян сіл, засідань культурно-просвітніх секцій сільрад, листування з сільрадами 
про відкриття, утримання й ремонт шкіл, забезпечення учнів підручниками. Плани, звіти, акти обстеження 
роботи шкіл, селянських будинків, хат-читалень. Відомості про чисельність і склад учнів. 

Списки шкільних працівників, учнів, сиріт, неписьменних, членів селянських будинків і осередків 
Червоного Хреста по селах. Анкети працівників дитячих установ, вимогові відомості на видачу зарплати 
вчителям шкіл лікнепу, працівникам політпросвіти. 

Відділ охорони здоров’я 
Листування з Херсонським окружним відділом охорони здоров’я, сільрадами про боротьбу з 

інфекційними хворобами, покращення медичного обслуговування населення. 
Описи майна Качкарівської, Нововоронцовської народних лікарень, Новоархангельської амбулаторії. 
Бухгалтерія 

Інвентарні описи майна установ району. Відомості на видачу зарплати працівникам райвиконкому, 
сільрад, шкіл, медичних установ району. Списки інвалідів і сімей червоноармійців на отримання пенсій. 

Виборча комісія 
Циркуляри, інструкції Херсонського окрвиконкому, листування з ним про хід виборчих кампаній, 

участь жінок у радах. Інформаційно-політичний звіт про підготовку району до виборів до рад (1930). 
Протоколи загальних зборів виборців по висуванню кандидатів у депутати сільрад та народні 

засідателі, засідань районної виборчої комісії. 
Списки виборців, членів сільських виборчих комісій, кандидатів по сільрадах. 

Опис 2 
Справ: 69; 1923-1930 рр. 

Секретаріат 
Протоколи сходів громадян сіл, засідань президій сільрад, їх секцій. 
Списки членів сільрад, власників підприємств, куркулів, позбавлених виборчих прав, іноземних 

підданих. 
Загальний відділ 

Протоколи засідань районної комісії по чистці радянського апарату, президій Качкарівської, 
Новогеоргіївської, Фирсівської сільрад. 
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Протоколи, акти обстеження приватних млинів. Списки колгоспів, анкети куркульських господарств 
району. 

Відомості про збитки, заподіяні населенню й народному господарству інтервентами, списки 
постраждалих. 

Листування з Херсонським окружним земвідділом, сільськогосподарськими навчальними закладами 
про проведення дослідного вирощування зернових культур, підготовку до посівної кампанії. 

Військовий відділ 
Листування з херсонським окрвиконкомом, сільрадами про формування територіальних частин у 

Качкарівці, розшук дезертирів. Списки допризовників, політично неблагонадійних військовослужбовців 
та військовозобов'язаних. 

Фінансовий відділ 
Список позбавлених виборчих прав. 
Податковий підвідділ 

Протоколи засідань районної податкової комісії, президій сільрад, листування з ними про обкладення 
податками. 

Списки фабрично-заводських і торгово-промислових підприємств, куркульських господарств, 
платників податків. 

Відділ народної освіти 
Листування з сільрадами про організацію агрономічних курсів, дитячих майданчиків, проведення 

дитячої оздоровчої кампанії. 
Виборча комісія 

Протоколи засідань районної й сільських виборчих комісій, президій сільрад, загальних зборів 
виборців.  

Списки позбавлених виборчих прав по сільрадах, заяви про відновлення виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 28; 1923-1930 рр. 

Земельний відділ 
Протоколи засідань, листування з Херсонським окружним земвідділом, сільрадами про порядок 

землекористування, проведення землевпорядкувальних робіт, забезпечення району тракторами, 
створення кормової бази для розвитку тваринництва, вирощування бавовнику. 

Протоколи засідань експертної комісії, відомості про посівні площі й культури по району, акти 
обстеження посівів. 

Інструкції, плани, договори про проведення соцзмагань. 
Відомості, зведення про хід хлібозаготівлі по сільрадах (1930). 
Описи ділянки Ганнівської лісової дачі, план лісової дачі артілі «Зелений гай», земельно-

реєстраційний запис Качкарівської пристані. 
Відомості, списки поміщиків, у яких були відібрані надлишки землі. 
Земельно-технічна нарада 

Витяги з протоколів засідань Качкарівського райвиконкому, земвідділу, земельної наради. План 
роботи Бабинського лісгоспу. 

Відділ соціального забезпечення 
Протоколи районного з'їзду рад, списки делегатів. Анкети обстеження соціально-майнового стану 

громадян. 
Фінансово-податковий відділ 

Протоколи засідань, листування з Херсонським окружним фінвідділом, сільрадами про складання 
бюджетно-кошторисної документації, перерозподіл кредитів на харчування найбіднішого населення. 

Списки громадян по сільрадах. 
Відділ народної освіти 

Протоколи засідань районної ради товариства «Безбожник», плани, листування з сільрадами 
проведення антирелігійної пропаганди, списки членів осередків 

Листування з Херсонською окружною радою фізкультури про покращення фізкультурної роботи 
серед населення. 

Списки переселенців по району. 
Заяви, довідки, посвідчення працівників. 
Виборча комісія 

Протоколи загальних зборів виборців, засідань президії Гаврилівської сільради. 
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Опис 4 
Справ: 14; 1923-1930 рр. 

Постанови, циркуляри Херсонського окрвиконкому, листування з ним, сільрадами про проведення 
колективізації і хлібозаготівлі, боротьбу з бандитизмом, еміграцію німців-колоністів, сприяння розвитку 
української культури. 

Списки куркулів, працівників райвиконкому. 

Ф.Р-823 Качкарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу 
Справ: 29; 1920-1923, 1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1920-1923, 1930 рр. 

Відділ управління 
Звіти про роботу відділів волвиконкому, статистичні звіти Качкарівського підвідділу ЗАГС. 
Протокол засідання волосної виборчої комісії по виборах до сільрад (1921). 
Списки відповідальних працівників волвиконкому, сільрад. 
Земельний відділ 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Миколаївського губернського, Херсонського 
повітового, Качкарівського волосного виконкомів, протоколи засідань відділу, надзвичайної посівної 
комісії, волосної комісії допомоги голодуючим, загальних зборів членів сільгоспколективів. 

Зведення про проведення посівної кампанії. Акти обстеження млинів та олійниць. 
Списки голодуючих дітей (1922). 
Військовий відділ 

Накази, постанови, інструкції Всеукраїнської, Херсонської повітової комісій по боротьбі з 
дезертирством, повітового військкомату, листування з ними, повітовою і волосною міліціями про облік 
коней та упряжі, розшук дезертирів. 

Списки допризовників. 
Відділ охорони здоров’я 

Довідки, заяви громадян про реєстрацію актів цивільного стану (1923, 1930). 

Ф.Р-824 Дудчанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дудчани Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1919, 1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1919, 1922 рр. 

Постанови, інструкції РНК УСРР про порядок відбування трудгужповинності, допомогу сім'ям 
червоноармійців у зборі врожаю. 

Списки громадян с. Дудчани (1919). 

Ф.Р-825 Нововоронцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 104; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1919-1923 рр. 

Секретаріат 
Накази, протоколи засідань, звіти про роботу волвиконкому. Протоколи міжвідомчих нарад. 

Доповіді, зведення про політичний стан волостей, чисельність голодуючих по сільрадах. 
Вимогові відомості на видачу продуктів працівникам волвиконкому, сім’ям червоноармійців та 

найбіднішому населенню.  
Листування з сільрадами про рух кадрів, відомості на видачу зарплати працівникам волвиконкому, 

сільрад, КНС. 
Земельний відділ 

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату земельних справ РСФРР, Миколаївського губернського, 
Херсонського повітового, Нововоронцовського волосного виконкомів, протоколи засідань земвідділу, 
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сільрад, листування з ними про порядок землекористування, виконання продрозкладки, проведення 
посівних кампаній, організацію прокатних станцій. 

Доповіді про економічний стан волості. 
Заяви громадян про отримання земельних наділів. Списки громадян с. Нововоронцовка, анкети членів 

КНС. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам земвідділу. 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, повітової комісії по боротьбі з 
дезертирством, листування з ними та сільрадами про облік військовозобов'язаних, надання відстрочок, 
розшук дезертирів, проведення місячників допомоги Червоній Армії. 

Зведення про політичний стан волості. 
Списки допризовників, призовників, власників коней, повозок і упряжі; облікові картки 

військовозобов'язаних. Довідки, посвідчення громадян, знятих з обліку. 
Листування з повітвійськкоматом про рух кадрів, списки, анкети працівників. 
Відділ соціального забезпечення 

Накази, циркуляри, інструкції Херсонської повітової РСІ. Звіти про роботу, листування з повітовим 
відділом соціального забезпечення про допомогу сім'ям червоноармійців. 

Заяви, розписки, вимогові відомості на видачу пайків сім'ям червоноармійців. 
Податковий відділ 

Накази, циркуляри, витяги з протоколів засідань Миколаївського, Одеського губернських, Херсон-
ського повітового виконкомів, листування з ними про стягнення податків, виконання трудгужповин-
ності, ведення діловодства. 

Заяви, патенти на право торгівлі, списки торговців. Список громадян с. Іванівка.  
Відділ народної освіти 

Протоколи засідань колегії (1919). 
Накази, циркуляри Миколаївського губвідділу наросвіти, Херсонського повітвиконкому, листування 

з ними про відкриття шкіл, протоколи сходів громадян сіл про утримання шкіл. 
Акти обстеження роботи, заяви працівників, списки вихованців дитбудинку № 1. 
Відділ охорони здоров'я 

Постанова Нововоронцовської містечкової санітарної комісії про боротьбу з інфекційними 
хворобами. 

Ф.Р-827 Новоархангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новоархангельське Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 54; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1920-1923 рр. 

Відділ управління 
Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому. Протоколи засідань 

Херсонського повітвиконкому, листування з ним про стягнення продподатку, конфіскацію церковного 
майна.  

Зведення сільрад про збитки, заподіяні німецькими військами (1922). 
Списки, облікові картки, біографії працівників волвиконкому, сільрад. 
Земельний відділ 

Постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового 
виконкомів, земвідділів, продкомів, комітетів допомоги голодуючим, листування з ними та сільрадами 
про проведення посівних кампаній, виконання продрозкладки, допомогу голодуючим. 

Протоколи повітового з’їзду завідуючих волземвідділами, сходів громадян сіл 
Зведення сільрад про хід весняної посівкампанії, площі орних земель і посівів, чисельність 

голодуючих по волості. Акти обліку церковного, амбулаторного майн. 
Заяви громадян про реєстрацію актів громадянського стану. Подвірні списки платників податків. 

Списки громадян, потребуючих насіннєвої позики. 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, листування з ним, ротними дільницями, 
сільрадами про підготовку допризовників, облік військовозобов’язаних та зброї. 
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Списки працівників радянських установ волості, десятихатників, колишніх офіцерів царської армії, 
допризовників, призовників, власників коней; анкети військових санітарів та громадян, що отримали 
відстрочки. 

Списки, посвідчення, заяви працівників відділу, волосного військкомату. 

Ф.Р-828 Новокам'янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Накази Новокам'янського волосного військкомату, звіти про роботу волосного земвідділу. 
Облікові картки посівів, акти визначення якості врожаїв. 

Ф.Р-829 Виконавчий комітет Радгоспної (до 1957 р. – Іщенської) сільської ради депутатів 
трудящих, с-ще Радгоспне (до 1957 р. – с. Іщенка) Скадовського району Херсонської області 
Справ: 92; 1921-1922, 1946-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Постанови Дніпровського повітвиконкому про продаж хліба й фуражу, організацію обмінних 
пунктів, листування з ним і Чалбаським волвиконкомом про виконання продрозкладки, облік земель, 
допомогу голодуючим. 

Списки громадян Іщенських хуторів. 

Опис 2 
Справ: 88; 1946-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань, плани роботи постійних комісій, виконкому. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, спеціалістів, школярів, наявність худоби. 

Списки членів постійних комісій. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків установ на бюджеті сільради, звіти про виконання 

бюджету. 

Ф.Р-830 Микільський волосний революційний комітет, с. Микільське Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 18; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1919-1920 рр. 

Постанова Херсонського повітового ревкому про організацію Микільського волосного ревкому. 
Протоколи сходів громадян сіл, засідань сільревкомів, листування з ними про проведення перевиборів, 
забезпечення шкіл паливом, мобілізацію медпрацівників. 

Відомості про природний рух дитячого населення по волості, обліку посівів, худоби, плодово-ягідних 
насаджень у приватних господарствах. Акти продажу й дарування домоволодінь, заяви про розірвання 
кабальних угод. 

Списки членів сільрад, медпрацівників, сімей червоноармійців, громадян, потребуючих насіннєвої 
позики; паспорти, посвідчення громадян. 

Ф.Р-832 Голопристанський міський революційний комітет, м. Гола Пристань Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1922 рр. 

Постанови, звернення Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів, 
листування з ними про проведення посівної й податкової кампаній, відкриття й ремонт шкіл, допомогу 
голодуючим, сім'ям червоноармійців. Накази ревкому.  

Списки, заяви працівників ревкому, міських установ. 
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Ф.Р-833 Пам'ятнянський сільський революційний комітет, с. Пам'ятне Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Миколаївського, Одеського губвиконкомів, Дніпровського повітового, 
Бехтерського волосного відділів праці та військкоматів. Листування з Бехтерським волревкомом про 
організацію міліції і санітарної комісії. 

Ф.Р-836 Бехтерський волосний революційний комітет, с. Бехтери Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922 р. 

Протоколи засідань. Політичні донесення Скадовського прикордонного особливого пункту. Акти 
перевірки діловодства сільрад, КНС. 

Ф.Р-838 Старозбур'ївський сільський революційний комітет, с. Стара Збур'ївка Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Відомості Дніпровського повітового земвідділу про розвиток бджільництва, облік твердих порід 
деревини. Інформації, листування з волревкомом про кількість землі, сільгоспреманенту, посівма-
теріалу, чисельність учнів і вчителів. 

Списки інвалідів, сімей червоноармійців. 

Ф.Р-840 Станіславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського 
району Одеської області 
Справ: 9; 1923-1925, 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1923-1925, 1928-1929 рр. 

Циркуляри, розпорядження ВУЦКНС, протоколи засідань Херсонського районного, Станіславського 
сільського КНС, звіти, відомості про роботу. 

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-841 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Широка Балка 
Херсонського району Одеської області 
Справ: 6; 1922-1924, 1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1922-1924, 1932 рр. 

Протоколи засідань президії сільради, КНС, загальних зборів членів артілі «Прибій». Плани, звіти 
про роботу КНС, звіти їдалень про допомогу голодуючим.  

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-843 Голопристанський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Гола Пристань 
Голопристанського району Одеської області 
Справ: 102; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1924-1931 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного КНС, листування з ним і сільськими КНС про проведення 
суцільної колективізації, економічний стан незаможників, підписку їх на селянську позику, постачання 
тракторів, ліквідацію неписьменності. Протоколи районного з'їзду КНС (1926), загальних зборів, 
засідань президій, плани, звіти, доповіді, акти обстеження роботи районного, сільських КНС. 
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Списки населених пунктів, установ, підприємств і організацій району. 
Журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції. 
Накази з особового складу (1927-1928). Списки, відомості про чисельність, майновий стан, 

національний та партійний склад членів сільських КНС. 

Ф.Р-845 Пам'ятнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пам'ятне Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Відомості про перевибори сільського КНС. 

Ф.Р-846 Долматівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Долматівка 
Голопристанського району Одеської області 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи загальних зборів. 

Ф.Р-847 Чулаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чулаківка Голопристанського 
району Одеської області 
Справ: 9; 1920-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1920-1924 рр. 

Протоколи загальних зборів, плани, звіти доповіді про роботу. 
Списки, заяви членів про повернення речей, обміняних під час голоду. 

Ф.Р-848 Покровський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Покровка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань президії. 

Ф.Р-849 Тягинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Розпорядження, інструкції Миколаївського губернського КНС про перереєстрацію членів КНС, 
розірвання кабальних угод. 

Списки, анкети, заяви членів КНС. 

Ф.Р-850 Бериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Бериславського 
району Одеської області 
Справ: 5; 1926, 1928-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1926, 1928-1931 рр. 

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 
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Ф.Р-851 Бериславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1923 рр. 

Протоколи засідань, списки, анкети членів сільських КНС. 

Ф.Р-852 Козацький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Бериславського району 
Одеської області 
Справ: 21; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1923-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань президії. Акти обстеження роботи, відомості про хід посівкампанії. 
Списки членів, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-853 Романо-Булгаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Романо-Булгаківка 
Херсонського району Одеської області 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Список, відомості про чисельність членів. 

Ф.Р-857 Білозерський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Білозерка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи засідань, листування з Херсонським повітовим КВД про роботу КВД на селі. 

Ф.Р-858 Широкобалківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Широка Балка 
Херсонського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 5; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1922-1926 рр. 

Протокол засідання пленуму, плани, звіти про роботу. Зведення про боротьбу з голодом, чисельність 
голодуючих. Заяви, акти, договори про оренду земель КВД. 

Списки громадян с. Широка Балка, сімей червоноармійців. 

Ф.Р-859 Музиківський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Музиківка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1922 р. 

Опис 1 
Справ:2; 1922 р. 

Постанови РНК УСРР, циркуляри, інструкції Херсонського повітвиконкому. Протоколи засідань, 
відомості, листування про чисельність і допомогу голодуючим, запаси продовольства по волості. 

Списки сімей червоноармійців. 

Ф.Р-860 Кизо-Миський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Кизій-Мис Херсонського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Анкета, звіт про роботу. Списки членів. 

295 



 

Ф.Р-861 Чулаківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Чулаківка Голопристанського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1925 рр. 

Протоколи загальних зборів. Звіти про роботу. Листування з Голопристанським районним КВД про 
проведення посівної, збиральної кампаній, розподілення продпозики.  

Акти, списки на видачу насіннєвої позики. 

Ф.Р-862 Голопристанський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Протоколи засідань пленуму сільських КВД. Листування з Херсонською окружною секцією КВД про 
роботу районного КВД. 

Ф.Р-863 Бериславський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Берислав Бериславського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протокол засідання Херсонського окружного позикового комітету. Заяви про надання допомоги. 
Списки сімей червоноармійців, інвалідів. 

Ф.Р-865 Бургунський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Бургунка Бериславського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи загальних зборів, звіти про роботу, списки членів КВД, голодуючих. 

Ф.Р-867 Виконавчий комітет Комишанської (до 1946 р. – Арнаутської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Комишани (до 1946 р. – Арнаутка) Білозерського району Херсонської області 
Справ: 159; 1926, 1928-1929, 1931-1936, 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1926, 1928-1929, 1931-1936 рр. 

Протоколи загальних зборів членів колгоспів ім. Будьонного, ім. Ворошилова, «Хвиля революції». 
Звіти про наявність тварин, реалізацію врожаїв. 

Списки громадян сільради, заяви про відновлення виборчих прав, повернення худоби. 

Опис 2 
Справ: 150, 1944-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність школярів, наявність худоби. Списки депутатів. 
Штатні звіти, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-868 Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнобаївка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 252; 1920-1921, 1924-1926, 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1920-1921, 1924-1926 рр. 

Накази Херсонського повітового ревкому, військкомату про боротьбу з дезертирством, пошкоджен-
ням залізничних колій та телефонно-телеграфних дротів. Протоколи з'їзду рад Музиківської волості, 
засідань президії Херсонського райвиконкому, сходів громадян Русаково-Чорнобаївських хуторів. 

Листування з Музиківським волвиконкомом про проведення продрозкладки, ремонт шкіл, 
організацію курсів по підготовці вчителів. 

Списки, довідки, заяви громадян сільради, списки працівників Херсонського окружного управління 
міліції. 

Опис 2 
Справ: 245; 1944-1969 рр. 

Постанови, рішення Білозерського райкому КП(б) України, райвиконкому (1944-1945). Протоколи 
сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, адміністративно-управлінського персоналу, 
школярів, будівництво, площу плодово-ягідних насаджень, наявність худоби, витрачання фонду 
зарплати. Списки депутатів. 

Акти здачі геодезичних знаків. 
Списки примусово вигнаних до Німеччини, інвалідів ВВВ (1944), орденоносців, спеціалістів 

колгоспу ім. Кірова (1966) 
Штатні звіти, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Кошториси на будівництво 

будівлі сільради (1956-1957), акт його приймання в експлуатацію (1958). 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-869 Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зеленівка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 310; 1921-1935, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 168; 1921-1934 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського губернського, Херсонського повітового, 
районного, окружного виконкомів, окружного земуправління, окружного військкомату. 

Протоколи сходів громадян сільради та членів КНС, засідань президії сільради, її секцій та комісій, 
сільських КНС, КВД. Доповіді, акти ревізії діяльності сільради. 

Окладні книги, щоденники, списки, листування про надходження податків і зборів. 
Списки громадян сільради, членів президії сільради, членів КНС, сільських виконавців, виборців та 

позбавлених виборчих прав, платників податків, допризовників, військовозобов’язаних. Заяви про 
реєстрацію актів цивільного стану. 

Опис 2 
Справ: 5; 1924-1933 рр. 

Накази, постанови, розпорядження РНК УСРР, ВУЦВК, Херсонського повітвиконкому, 
Херсонського окружного управління міліції. 

Довідка про роботу сільради (1933). 
Довідки громадян про соціальний стан, списки позбавлених виборчих прав (1933). 

Опис 3 
Справ: 48; 1922-1935 рр. 

Постанови, циркуляри Одеського губернського, Херсонського повітового, окружного, районного 
виконкомів. 

Протоколи засідань, звіти про роботу сільради. Протоколи розподілення пайків між голодуючими дітьми. 
Списки громадян і членів сільради, допризовників. Заяви про реєстрацію актів цивільного стану. 
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Опис 4 
Справ: 89; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти 
депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про будівництво в 1946-1949 рр. 
Акти здачі геодезичних знаків. 
Списки переселенців із Західної України та Польщі (1946). 
Штатні звіти, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-870 Виконавчий комітет Надеждівської сільської ради депутатів трудящих, с. Надеждівка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 239; 1926, 1933, 1944-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1926, 1933 рр. 

Листування з ВУЦВК, військкоматом 45-ї Стрілецької Сиваської дивізії про видачу червоноармійцям 
довідок про сімейний стан. 

Опис 2 
Справ: 237; 1944-1972 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори, довідки про хід соцзмагання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, будівництво, площу посівів, наявність худоби, 
зміни у складі депутатів. 

Бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-871 Виконавчий комітет Понятівської сільської ради депутатів трудящих, с. Понятівка 
Херсонського району Херсонської області 
Справ: 134; 1924-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1924-1934 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів праці, 
соціального забезпечення, охорони здоров'я УСРР, Херсонського районного, міського виконкомів. 

Протоколи сходів громадян, загальних зборів членів Орловської сільгоспартілі, колгоспу «Індустрія», 
засідань президії, комісій сільради. Звіти, листування з Херсонським міськвиконкомом про хід посівних 
і заготівельних кампаній, розвиток технічних культур і каракуле-смушкового господарства, реалізацію 
позик, стягнення податків, боротьбу з неписьменністю, проведення виборів і перевиборів. Звіти, 
відомості, акти обстежень посівів. 

Статут, акт обстеження колгоспу «Червона Україна». 
Списки господарств по сільраді, акти розподілу землі (1930). Акти виявлення хлібних надлишків у 

одноосібників, описи майна боржників (1930-1931). Акти продажу майна громадян. Акти обстеження 
Понятівської трудової школи (1933). 

Листування з Херсонським райземвідділом про переселення рибальських колгоспів на узбережжя 
Далекого Сходу. 

Списки громадян сільради, одноосібників, платників податків, виборців, працівників сільради, 
сільських виконавців, військовозобов'язаних, допризовників; посімейно-майнові списки членів колгоспу 
«Червона Україна». Особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 5; 1925-1926, 1929-1934 рр. 

Листування з Херсонською міськрадою про організацію діяльності КНС, охорону майна колгоспів. 
Протоколи засідань про проведення виборчої кампанії, відновлення виборчих прав, список 

позбавлених виборчих прав. 

 298 



Опис 3 
Справ: 50; 1944-1955, 1957-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Статистичні звіти про будівництво (1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-872 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Федорівка 
Херсонського району Херсонської області 
Справ: 76; 1923-1927, 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1923-1927 рр. 

Розпорядження, циркуляри Херсонського райвиконкому, листування з ним про стягнення податків, 
діяльність сільського КВД. 

Опис 2 
Справ: 74; 1946-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Статистичні звіти про склад депутатів, будівництво, наявність худоби. 
Акти здачі геодезичних знаків. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-873 Виконавчий комітет Правдинської (до 1965 р. – Цареводарівської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Правдине (до 1965 р. – Цареводар) Білозерського району Херсонської області 
Справ: 225; 1925-1928, 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1925-1928 рр. 

Циркуляри ВУЦВК, Херсонського окрвиконкому, окружного управління міліції. 
Протоколи загальних зборів земельного товариства «Радянська земля». 
Списки переселенців с-ща Новопереяслівка (1927). 

Опис 2 
Справ: 222; 1946-1969 рр. 

Витяг з указу Президії Верховної Ради УРСР про перейменування с. Цареводар у Правдине 
(20.11.1965). 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність житлового фонду, 
худоби, витрачання фонду зарплати. 

Акти здачі геодезичних знаків. 
Списки членів жіночих рад, народних засідателів, командирів народної дружини (1965). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-874 Виконавчий комітет Посад-Покровської сільської ради депутатів трудящих, с. Посад-
Покровське Білозерського району Херсонської області 
Справ: 222; 1929-1933, 1944, 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1929-1930, 1933-1935 рр. 

Постанови, інструкції РНК УСРР, Одеського облвиконкому, Херсонської міськради. 
Списки членів колгоспів «Незаможник», ім. Петровського, працівників станції Копані. Заяви, 

посвідчення переселенців на право виїзду (1929). 
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Опис 2 
Справ: 208; 1944, 1946-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Проект планування с. Посад-Покровське, тваринницьких ферм колгоспу ім. ХVІІ Партз'їзду (1957). 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, працевлаштування молоді, 

чисельність школярів, наявність худоби, витрачання фонду зарплати. 
Списки членів вуличних комітетів (1963), нагороджених орденом Леніна (1969), характеристики 

селян-учасників Громадянської війни (1967).  
Бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-875 Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 315; 1923-1935, 1945-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1923-1935 рр. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільради, загальних зборів членів Білозерського земельного, 
сільськогосподарського кредитно-кооперативного товариств. Протоколи нарад, довідки, відомості, 
листування про підготовку та проведення сільгоспробіт, розвиток тваринництва, хід хлібозаготівлі, 
стягнення податків, стан дитячого харчування. 

Протоколи загальних зборів, угоди, листування колгоспу «Батрак» з Білозерською МТС, банками, 
установами та підприємствами про проведення польових робіт, надання кредитів, здачу овочів. 

Акти обстеження сільради, колгоспу «Батрак», Білозерських дитячих ясел, лікарні, хлібозаготівельного 
пункту. 

Абриси, відомості обчислення координат площі с. Новопавлівка Березнегуватського району (1925). 
Виконавчі листи про виконання судових рішень. 
Списки незаможних господарств; громадян села, членів колгоспу «Батрак», військовозобов'язаних, 

допризовників, інвалідів, неписьменних. 
Кошторис на ремонт Білозерської амбулаторії (1929). 
Особові рахунки, відомості нарахування трудоднів, на видачу зарплати працівникам сільради, 

Білозерської школи, ветлікарні, колбуду (1935). 

Опис 2 
Справ: 243; 1945-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Прото-
коли сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, працевлаштування молоді, 
чисельність школярів, наявність худоби, витрачання фонду зарплати. 

Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-876 Виконавчий комітет Киндійської сільської ради депутатів трудящих, с. Киндійка 
Херсонського району Херсонської області 
Справ: 127; 1923-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 116; 1923-1937 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного й районного 
виконкомів, окружних земельного, фінансового відділів, податкової комісії, управління наросвіти, 
окружного й районного управлінь міліції, листування з ними про підготовку й проведення сільгоспробіт, 
заготівельних кампаній, розвиток тваринництва, стягнення податків, захист лісонасаджень, ремонт шкіл, 
прийом дітей у дитбудинки, боротьбу з неписьменністю, релігійною пропагандою, українізацію. 

Протоколи сходів громадян, загальних зборів членів колгоспу ім. Шевченка, засідань сільради та її 
секцій, Киндійського сільського суду, страхової комісії, КНС. 

 300 



Списки одноосібних господарств. Списки, довідки, заяви громадян сільради, платників податків, 
військовозобов'язаних, допризовників, списки одноосібних господарств, голодуючих дітей. Відомості 
нарахування трудоднів (1932). 

Опис 2 
Справ: 2; 1925, 1933 рр. 

Циркуляри Головного управління міліції і карного розшуку УСРР, Херсонського окружного 
адмінвідділу про боротьбу з фальшивомонетництвом та чутками про мобілізацію селян до Америки. 

Акти обстеження та оцінки майна розкуркулених (1933). 

Опис 3 
Справ: 9; 1949, 1953-1954 рр. 

Протоколи сесій (1953), засідань виконкому (1953-1954). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків. 

Ф.Р-877 Білозерський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Білозерка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 7; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1922 рр. 

Протоколи обстеження сімейного і майнового стану осіб, довідки, листування з установами і 
громадянами про надання продовольчих позик. 

Списки голодуючих, відомості на видачу продовольчої допомоги. 

Ф.Р-878 Микільський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Микільське Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Херсонського повітвиконкому про боротьбу з голодом. 
Протоколи з’їздів, засідань представників сільських комдопголів. 

Зведення про чисельність голодуючих та померлих по волості. Списки голодуючих по населених 
пунктах. 

Ф.Р-881 Виконавчий комітет Голопристанської районної ради народних депутатів, м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 1583; 1923-1927, 1941, 1943-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1923-1927, 1941 рр. 

Протоколи окружної наради завідуючих райвно (1925), районних з'їздів рад (1923, 1925), безпартійної 
селянської конференції (1925), районних кооперативних нарад, сходів громадян сіл. Протоколи 9-ї сесії 
(1941), засідань президії райвиконкому, районної ради соціальної допомоги, сільрад, засідань гуртка 
викладачів шкіл лікнепу.  

Плани, звіти, довідки про роботу райвиконкому, райвідділу міліції, райсільбуду, сільрад. Документи 
роботи трійки по боротьбі з повінню в районі (1924). 

Анкети, відомості про економічний стан району і сільрад (1925). 
Звіти, доповіді, акти обстеження, листування з Херсонським окрвідділом охорони здоров'я про 

роботу медичних закладів. 
Картки перепису дитячого населення до 15 років по сільрадах (1924). Акти обстеження, відомості, 

листування з Херсонським окрвідділом наросвіти про стан і роботу шкіл, контингент учнів, 
забезпечення їх підручниками. Доповідь, відомості про роботу дитячої колонії ім. Крупської в с. Бехтери 
(1925). 

Проект найменування вулиць с. Гола Пристань (1924). 
Листування з райвідділом міліції, райкомами профспілок, сільрадами, установами про стягнення 

податків та недоїмок по страхових платежах, працевлаштування громадян, реєстрацію релігійних 
громад. 
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Фінансові звіти райкомгоспу (1923-1924). Кошториси, листування з установами про будівництво й 
ремонт приміщень, закріплення будівель за установами. 

Списки, характеристики, автобіографії працівників райвиконкому, сільрад. Списки позбавлених виборчих 
прав по сільрадах (1923), вчителів (1925). Відомості про рух медперсоналу, військовозобов'язаних (1925). 

Опис 2 
Справ: 854; 1943-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій райвиконкому, засідань районного, селищного, 
сільських виконкомів, зборів депутатів районної, міської, сільських рад. Розпорядження голови. Плани, 
звіти, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян сіл, звіти депутатів перед виборцями. Договори 
про соцзмагання райвиконкому, сільрад. Соцзобов’язання міської, сільських рад. 

Довідки про економічний стан району. Акти перевірки роботи сільрад, довідки про роботу товариських 
судів. 

Довідки, відомості, листування з Херсонським обласним виконкомом, фінвідділом, будівельно-
монтажним управлінням, управлінням водного господарства, сільрадами, підприємствами, колгоспами 
про електрифікацію району, розвиток промисловості й сільського господарства, землевпорядкування, 
наявність зрошуваних земель, соціальне забезпечення, культурне й побутове обслуговування населення, 
роботу громадських організацій, кількість і підготовку шкіл до навчального року, стан охорони здоров'я. 

Паспорт-характеристика м. Гола Пристань (1965). Списки населених пунктів (1964), підприємств і 
організацій (1968) району. Листування з Херсонським облвиконкомом про зміни в адміністративно-
територіальному поділі району (1965). Довідки про чисельність і склад населення. 

Акти, довідки про будівництво доріг, благоустрій населених пунктів, стан лісонасаджень у 
колгоспах. 

Довідки, акти, листування про реєстрацію церков і молитовних домів, їх списки (1945). 
Довідки, відомості, листування з Херсонським облвиконкомом про рух, господарське облаштування, 

працевлаштування репатрійованих радянських громадян і переселенців з Румунії та Болгарії, їх списки. 
Рішення, акти, листування про нагородження орденами й медалями, списки нагороджених. Відомості 

про родовід двічі Героя Радянського Союзу П.О.Покришева (1948). 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, кошториси видатків (1953), звіти про їх виконання. 
Списки працівників райвиконкому, сільрад (1957). 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 3 
Справ: 49; 1966-1986 рр. 

Рішення звужених засідань. 

Опис 5 
Справ: 594; 1970-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Соцзобов’язання. 

Протоколи нагороджень орденами й медалями. 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування окружних виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-882 Виробничий концерн «Дніпро» Міністерства машинобудування, військово-промислового 
комплексу і конверсії України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1761; 1958-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 1022; 1958-1978 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження директора, головного інженера. Листування з Держкомітетом СРСР, 

Раднаргоспом УРСР, Херсонським і Чорноморським раднаргоспами про будівництво і організацію 
діяльності заводу, випуск і освоєння приладів, постачання обладнання. 
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Планово-економічний відділ 
Техпромфінплани, розрахунки до них. 
Плани, норми, графіки, програми, відомості, листування з Раднаргоспом УРСР, Херсонським 

раднаргоспом про виконання планів, довідки про діяльність.  
Відділ праці і зарплати 

Постанови, розпорядження Держкомітету СРСР, ЦСУ, Херсонського і Чорноморського раднаргоспів, 
листування з науково-дослідними інститутами, установами та підприємствами про оплату праці, 
укомплектування кадрами.  

Положення про відділи і бюро. 
Плани по праці. Соцзобов’язання. Характеристики передовиків. 
Штатні розписи, кошториси видатків. Норми виробітку, розцінки на продукцію.  
Колективні договори. 
Відділ головного технолога 

Протоколи засідань представників заводів-споживачів. 
Плани роботи бюро відділу, цехових техбюро. Плани-заходи, звіти, довідки, графіки випуску 

продукції, про впровадження нової техніки, виконання науково-інформаційних робіт. 
Енерго-механічний відділ 

Звіти про механізацію, модернізацію витрат енергоресурсів, виконання планів капремонту. Акти 
здачі об’єктів в експлуатацію. 

Особливе конструкторське бюро 
Тематичні плани науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 
Бюро технічної інформації та винахідництва 

Плани роботи, звіти по раціоналізації та винахідництву. 
Відділ капітального будівництва 

Звіти, зведення про виконання капітального будівництва, монтажних робіт. Акти на проведення 
схованих робіт, здачі об’єктів в експлуатацію. Протоколи, довідки про відведення земельних ділянок. 

Відділ технічного контролю 
Протоколи нарад постійно діючої комісії по якості, нарад «День якості» про уточнення технічних 

умов зберігання, аналіз браку продукції. Звіти, висновки, відомості, довідки, акти перевірки якості. 
Лабораторія надійності 

Плани-заходи, звіти, довідки про роботу, листування з підприємствами про якість і надійність 
приладів. 

Відділ техніки безпеки 
Статистичні звіти про стан техніки безпеки, використання коштів на охорону праці. 
Фінансово-збутовий (фінансовий) відділ 

Фінансові плани, плани капіталовкладень. 
Відділ кадрів 

Плани підготовки і перепідготовки кадрів, договори про впровадження передового досвіду. 
Центральна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 

Опис 2 
Справ: 88; 1961-1990 рр. 

Накази, розпорядження директора. 
Виробничі плани, плани по праці і зарплаті. Виробничо-технічні паспорти. Звіти про виробництво і 

постачання продукції. Баланси, пояснювальні записки до них. 

Опис 3 Комітет профспілок робітників радіоелектронної промисловості при виробничому 
об’єднанні «Дніпро» 
Справ: 131; 1961-1995 рр. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій та зборів цехів і відділів, засідань завкому, первинної 
профспілкової організації, виробничої та житлово-побутової комісій.  

Плани роботи профкому. Плани заходів по покращенню умов роботи й побуту робітників і 
службовців. Соцзобов’язання, довідки, відомості про їх виконання. 

Протоколи засідань, акти, заяви до товариського суду. 
Плани роботи, статистичні звіти, кошториси видатків осередку Всесоюзного товариства винахідників 

і раціоналізаторів. 
Фінансово-статистичні звіти про культурно-масові, фізкультурні заходи. 
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Штатні розписи, кошториси видатків. 

Опис 4 
Справ: 520; 1979-1995 рр. 

Канцелярія 
Наказ Міністерства електронної промисловості СРСР про організацію виробничого об’єднання 

«Дніпро» (12.02.1979). Накази, розпорядження генерального директора. 
Планово-економічний відділ 

Плани випуску продукції, статистичні звіти про виконання плану собівартості продукції. 
Відділ організації праці і зарплати 

Штатні розписи. Статистичні звіти про нормування та зниження трудомісткості випуску продукції. 
Норми виробітку, розцінки на продукцію.  

Колективні договори. 
Відділ головного технолога 

Протоколи технічних нарад. Акти, звіти, довідки, розрахунки впровадження нових технологічних 
процесів. 

Енерго-механічний відділ 
Статистичні звіти про виконання норм витрачання пального, теплоенергії, електроенергії. 
Бюро раціоналізації та винахідництва 

Статистичні звіти про надходження та впровадження рацпропозицій та винаходів. 
Відділ технічного контролю 

Протоколи нарад постійно діючої комісії по якості, нарад «День якості». 
Відділ охорони праці та техніки безпеки 

Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани, плани капіталовкладень. 
Лабораторія підготовки робочих кадрів 

Статистичні звіти про роботу з кадрами, підготовку та підвищення кваліфікації робітників. 
Центральна бухгалтерія 

Фінансові плани, статистичні звіти про виробничо-фінансову діяльність, по капітальному будівництву. 

Ф.Р-883 Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради депутатів трудящих, с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 194; 1925; 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окрвиконкому. 

Опис 2 
Справ: 193; 1943-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Відомості про наявність релігійних громад (1965). 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, чисельність робітників і 

службовців, наявність господарств і худоби. 
Списки громадян, працівників сільради; осіб, представлених до нагородження медаллю «За 

доблесний труд у ВВВ 1941-1945 років». 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-884 Виконавчий комітет Пам'ятнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Пам'ятне 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 93; 1921-1923, 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1923 рр. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільради. 
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Списки громадян, платників податків, допризовників, сімей червоноармійців. Посвідчення, довідки, 
заяви про прирізку їдоцької норми землі. 

Опис 2 
Справ: 86; 1943-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Акти про передачу до складу сільради населених пунктів Краснознаменської, Прогнойської, 
Рибальченської сільрад (1954). 

Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-885 Голопристанська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 
Справ: 33; 1930-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1930-1935 рр. 

Особові справи червоних партизанів. Листування з Центральною партизанською комісією при 
ВУЦВК. 

Ф.Р-887 Чулаківський сільський комітет допомоги голодуючим Бехтерського волосного комітету 
допомоги голодуючим, с. Чулаківка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Циркуляр Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК, списки громадян на отримання 
продпозики. 

Ф.Р-889 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Бериславського району Херсонського округу 
Справ: 5; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1919-1921 рр. 

Протоколи сходів громадян, загальних зборів членів КНС, листування з Галаганівським 
волвиконкомом про виконання продрозкладки, проведення посівної кампанії, облік сільгоспмашин, 
перевибори сільрад. 

Акти, заяви про зникнення худоби. 

Опис 2 
Справ: 1; 1930 р. 

Листування зі Скадовським райвиконкомом про боротьбу з куркульством, списки розкуркулених. 

Ф.Р-891 Виконавчий комітет Новобериславської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоберислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 71; 1923, 1925-1931, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1923, 1925-1931 рр. 

Циркуляри, інструкції Херсонського окружного, Бериславського районного виконкомів, 
райпосівкому. 

Протоколи засідань президії, комісій та секцій, плани, звіти про роботу сільради. Протоколи сходів 
громадян. Відомості про проведення посівної, хлібозаготівліної кампаній, мобілізацію коштів. 

Виконавчі листи про позбавлення прав землекористування. Заяви про наділення землею. Списки 
громадян сільради, виборців, сільських виконавців. 

Опис 2 
Справ: 24; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Договір про соцзмагання.  
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Штатний розпис (1952), бюджети, кошториси прибутків і видатків. 

Опис 3 
Справ: 3; 1927-1928, 1930 рр. 

Циркуляри Бериславського райвиконкому, листування з ним про перевибори районних і сільських 
рад, сільських КВД. Списки позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-894 Бериславське районне податкове бюро, м. Берислав Бериславського району Херсонського 
округу Одеської губернії 
Справ: 7; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1923 рр. 

Накази, постанови ВУЦВК, Миколаївського губернського, Херсонського повітового виконкомів, 
продкомів. 

Скарги на неправильне нарахування податків, клопотання про їх скасування. Списки на отримання 
насіннєвої позики, власників борошномельних і круп’яних підприємств. 

Штатні розписи, фінансові звіти. Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-895 Бериславське сільськогосподарське кооперативно-споживче товариство, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 3; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1924-1925 рр. 

Циркуляри «Дніпробугу» про заборону кооперативного зерна скупникам, ліквідацію недоїмок.  
Протоколи об’єднаних засідань правління і ревізійної комісії. 
Справа за позовом Держторгу УСРР за невиконання договору на постачання зернопродуктів. 

Ф.Р-896 Виконавчий комітет Нововоскресенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововоскресенка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 138; 1921-1928, 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1921-1928 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Херсонського окружного, Качкарівського 
районного виконкомів.  

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу, відомості, листування про стягнення податків, 
соціальне страхування населення, боротьбу з неписьменністю, проведення перевиборів сільради. 

Протоколи обстежень майнового і сімейного стану. Списки громадян сільради, платників податків, 
виборців, допризовників, учнів. Заяви про видачу насіннєвої позики. 

Опис 2 
Справ: 102; 1944-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян про самообкладання, накази виборців. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, робітників і службовців, будівництво, наявність 
худоби і птахів, витрачання фонду зарплати. 

Довідка про нацистську окупацію населених пунктів, акти про розмінування території сільради і 
перевірку колодязів (1944). Листи військовослужбовців про розшук рідних, надання матеріальної 
допомоги сім’ям (1945). Відомості про переселенців з Польщі (1945). 

Списки голів колгоспів, спеціалістів, народних засідателів (1945), репатріантів (1946). 
Бюджети, кошториси видатків. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-897 Виконавчий комітет Миловської сільської ради депутатів трудящих, с. Милове 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 74; 1927, 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1944-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу. Договори про соцзмагання. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби. 
Акти здачі геодезичних знаків. 
Список депутатів, обраних у 1939 р. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 1; 1927 р. 

Заяви про реєстрацію шлюбів і розлучень. 

Ф.Р-898 Виконавчий комітет Осокорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Осокорівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 180; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 180; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби і 
посівних площ. 

Листування з райвиконкомом про розмінування території сільради, мобілізацію населення для роботи 
в промисловості (1944), прийом переселенців з Польщі (1945). 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-899 Виконавчий комітет Біляївської сільської ради депутатів трудящих, с. Біляївка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 329; 1920-1931, 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 159; 1920-1931 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського губернського, 
Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, земуправлінь. 

Витяги з протоколів засідань президії Качкарівського райвиконкому, засідань комісій сільради, 
нарад, сходів громадян, загальних зборів членів Біляївського земельного товариства. Плани, доповіді, 
акти ревізій, статистичні звіти про роботу сільради, накази виборців. 

Списки торгово-промислових підприємств (1924), торгові листи. Списки, описи майна куркульських 
господарств (1930). Приймально-здавальні акти ТСОЗ «Бідняк» (1930). 

Листування з райвиконкомом про стягнення податків, хід посівних, заготівельних кампаній, відділення 
церкви від держави, проведення призову до Червоної Армії, організацію добровільних дружин. 

Списки, посвідчення, довідки громадян сільради, списки платників податків, орендарів, членів 
релігійних громад, КНС, військовозобов’язаних, допризовників, власників коней, неписьменних, 
вихованців Біляївського дитбудинку. 

Заяви про розділ майна, виконавчі листи. Особові рахунки платників податків. Акти, підписні листи 
на облігації держпозик, збір коштів на будівництво Червоного флоту, для червоних інвалідів (1923). 

Кошториси видатків сільради (1929-1930). 

307 



 

Опис 2 
Справ: 170; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби, 
посівних площ і плодово-ягідних насаджень. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-900 Виконавчий комітет Трифонівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трифонівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 240; 1921-1930, 1947-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 172; 1921-1930 рр. 

Секретаріат 
Протоколи засідань президії, комісій і секцій сільради, сходів громадян. Акти обстеження, звіти про 

роботу. Листування з Качкарівським райвиконкомом, районною міліцією про стягнення податкових 
недоїмок, облік зброї. 

Списки членів, громадян сільради, народних засідателів. 
Накази Качкарівського райвиконкому з особового складу (1923). 
Адміністративно-господарська секція 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Качкарівського райвиконкому. 
Витяги з протоколів засідань президії Качкарівського райвиконкому, засідань комісій сільради, 

сходів громадян, загальних зборів членів сільського осередку «Всеробітземліс». Плани, звіти, доповіді 
про роботу, акти ревізій сільрад. 

Листування з райвиконкомом про проведення заготівельних кампаній, проведення державного 
страхування майна, організацію товариства сприяння жертвам інтервенції, осередків добровільних 
товариств сприяння авіації та повітрофлоту України, «Доброхім», працевлаштування інвалідів. 

Списки громадян, членів сільради, сільського КВД, народних засідателів, платників і неплатників 
податків. 

Позовні справи. 
Земельна секція 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому, листування з ним про хід посівних кампаній, обмін 
земельними ділянками між окремими господарствами, облік і оренду земель. 

Протоколи загальних зборів Трифонівського земельного товариства. Плани, звіт про роботу секції. 
Списки індивідуальних господарств. Списки громадян сільради, платників податків, отримувачів 

насіннєвої позики. Роздільні акти на землю (1927). 
Військовий стіл 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому, листування з ним про облік військовозобов’язаних, 
проведення призовів, ліквідацію неписьменності серед допризовників, допомогу сім’ям червоноармійців. 
Протокол засідання районної призовної комісії про надання пільг і відстрочок призовникам. 

Списки допризовників, сімей червоноармійців. 
Фінансово-податкова секція 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому, районного КВД, листування з ними про стягнення 
податків, проведення обов’язкового державного страхування майна, реалізацію облігацій держпозик. 

Протоколи засідань правління, плани, доповіді про роботу, фінансові звіти, списки членів сільського 
КВД. 

Списки господарств на надання податкових пільг. Списки громадян сільради, платників і неплатників 
податків, пільговиків. 

Книги прибутків і видатків сільського КВД, обліку надходжень єдиного сільгоспподатку.  
Вимогові відомості на видачу зарплати працівникам сільради. 
Культурно-просвітня секція 

Накази, циркуляри Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, листування з 
ними про ремонт і роботу шкіл, відкриття дитячих ясел, організацію сільського осередку товариства 
«Друзі дітей». 
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Протоколи засідань секції. Постанови комісії сільради у справах опіки і попечительства. Акти 
обстеження майнового стану інвалідів, описи майна сиріт. Пенсійні справи. 

Списки працівників установ сільради, письменних і неписьменних громадян, пенсіонерів, дітей, 
опікунів і сиріт. 

Опис 2 
Справ: 7; 1922-1929 рр. 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому, районної виборчої комісії, листування з ними про 
проведення виборів, перевиборів до сільради, розгляд заяв про відновлення виборчих прав. Протоколи 
засідань сільвиборчкому. 

Списки членів сільради, виборців, позбавлених виборчих прав, монахів. 

Опис 3 
Справ: 1947-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани роботи.  
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби, 

витрачання фонду зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-901 Виконавчий комітет Новокам'янської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокам'янка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 255; 1920-1931, 1946-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1920-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Одеського губернського, Херсонського повітового, 
окружного, Качкарівського районного виконкомів. 

Протоколи засідань президії Херсонського окрвиконкому, сільради, сходів громадян. Плани, звіти, 
доповіді про роботу сільради, її секцій.  

Зведення про політичний і економічний стан населених пунктів сільради, відомості про природний 
рух населення, статистичні відомості про наявність посівних площ і посівматеріалу в одноосібників. 
Список куркульських господарств (1929). 

Листування з Качкарівським райвиконкомом про землевпорядкування, хід хлібозаготівлі, стягнення 
податків, розподілення насіннєвої позики, допомогу голодуючим, мобілізацію в Червону Армію, 
проведення обов’язкового страхування майна, облік торгово-промислових підприємств, дорожнє 
будівництво, відкриття сільського агентства зв’язку. 

Списки членів, громадян сільради, виборців, платників податків, робітників і службовців, народних 
засідателів, кустарів, військовозобов’язаних, допризовників, власників коней і худоби. 

Трудові договори. 
Листування з профспілковими організаціями про страхування, допомогу працюючим. 

Опис 2 
Справ: 13; 1923-1931 рр. 

Акти обстеження приватних млинів. 
Відомості про природний рух населення. Заяви про реєстрацію актів громадянського стану. 
Особові рахунки платників податків (1928). 

Опис 3 
Справ: 131; 1945-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, побутове облаштування 
переселенців, наявність худоби, витрачання фонду зарплати. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-902 Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Фирсівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 136; 1922-1931, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1922-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркоматів УСРР, Херсонського окружного, Качкарівського 
районного виконкомів, військкоматів, земуправлінь. План загальної колективізації Качкарівського району 
(1929). 

Протоколи засідань президії, секцій і комісій сільради, президії сільського КНС, сходів громадян. 
Плани, доповіді про роботу. 

Списки господарств по сільраді (1929). Роздільні акти на землю (1926). 
Листування з Качкарівським райвиконкомом, його відділами про землевпорядкування, проведення 

посівних кампаній, стягнення податків, мобілізацію в Червону Армію, боротьбу зі спекуляцією, 
розподілення робочої сили, організацію артілей безробітних, ліквідацію неписьменності. 

Списки громадян сільради, платників податків, орендарів, кустарів, допризовників, власників коней. 
Кошториси прибутків і видатків сільради. 
Трудові договори. 

Опис 2 
Справ: 4; 1927-1931 рр. 

Циркуляри, інструкції НКВС УСРР, ЦВК УСРР, Херсонського окружного адмінвідділу, протоколи 
сходів громадян, листування з Качкарівським райвиконкомом про проведення сільгоспробіт, виборчої 
кампанії. 

Звіт голови артілі «Робітнича бригада». 
Списки куркульських господарств, осіб, позбавлених виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 30; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. Договори про 
соцзмагання. 

Відомості про збитки, заподіяні сільраді нацистськими окупантами, наявність реманенту і тяглової 
сили на момент звільнення (1944). 

Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-903 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новомиколаївка Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 67; 1921-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1921-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Миколаївського, Одеського губернського, Херсонського 
окружного, Качкарівського районного виконкомів.  

Протоколи засідань секцій сільради, правління сільської КВД, сходів громадян, загальних зборів 
Новомиколаївського земельного товариства. Плани, доповіді про роботу сільради та її секцій. 

Листування з Качкарівським райвиконкомом про землевпорядкування, землеустрій єврейських 
переселенців, розподілення посівматеріалу, стягнення податків, обов’язкове державне страхування 
майна, відкриття пункту зв’язку, роботу трудових шкіл. 

Списки членів, громадян сільради, виборців, платників податків, військовозобов’язаних, членів 
осередків добровільних товариств. Список загиблих у Громадянську війну (1929). 

Опис 2 
Справ: 5; 1925-1927, 1929-1930 рр. 

Протоколи сходів виборців, засідань виборчої комісії. 
Списки виборців, обраних членів сільради, позбавлених виборчих прав. 
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Ф.Р-904 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новогригорівка Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 139; 1920-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1920-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, 
листування з ними про проведення землевпорядкування, посівних кампаній, хлібозаготівлі, наділення 
землею переселенців, стягнення податків, страхування майна,  

Протоколи сходів громадян, засідань сільради, загальних зборів, засідань правлінь артілей. Плани, 
доповіді про роботу, акти ревізій. 

Статистичні зведення про посівні площі, наявність худоби. 
Заяви громадян про наділення землею. Роздільні акти. 
Списки громадян сільради, членів КНС, військовозобов’язаних, дітей дошкільного віку, 

неписьменних, інвалідів, сімей червоноармійців, власників коней.  
Особові рахунки платників податків. 

Опис 2 
Справ: 3; 1924-1928 рр. 

Трудові договори по найму робітників. Судові повістки. 

Ф.Р-905 Виконавчий комітет Новоархангельської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоархангельське Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 150; 1922-1929, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 115; 1922-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, 
листування з ними про військову мобілізацію, проведення землевпорядкування, посівних кампаній, 
хлібозаготівлі, розселення населення малоземельних районів, стягнення податків, облік збитків від 
інтервентів, роботу культурно-освітніх закладів. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільради. Плани, доповіді про роботу, акти ревізії. 
Акти вилучення церковного майна (1923), видачі пайків голодуючим дітям (1925). 
Списки членів, громадян сільради, платників податків, військовозобов’язаних, віруючих, 

неписьменних. 

Опис 2 
Справ: 35; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Договори про соцзмагання. Статистичні звіти 
про наявність худоби. 

Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-906 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Петропавлівка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 76; 1924-1930, 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1924-1930 рр. 

Постанови, циркуляри РНК СРСР, Одеського губернського, Херсонського окружного, 
Качкарівського районного виконкомів, листування з ними про військову мобілізацію, проведення 
хлібозаготівлі, стягнення податків, боротьбу з неписьменністю, проведення перевиборів до сільради. 
Плани, звіти про роботу. 

Відомості про економічний стан сільради. Роздільні акти на майно. Судові повістки. 
Списки громадян сільради, платників податків, неписьменних, виборців, позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 34; 1944-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Статистичні звіти 
про наявність худоби. 
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Кошториси прибутків і видатків. 
Протоколи підрахунку голосів виборчими комісіями, списки обраних депутатів.  

Ф.Р-907 Виконавчий комітет Борозенської сільської ради депутатів трудящих, с. Борозенське 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 246; 1923-1930, 1945-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 143; 1923-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, Херсонського повітового, окружного, Качкарівського 
районного виконкомів. 

Протоколи сходів громадян, засідань секцій сільради. Акти ревізій діяльності сільради. 
Плани, відомості, листування з райвиконкомом про проведення колективізації, землевпорядкування, 

відведення землі переселенцям, хід посівних, заготівельних кампаній, контрактацію сільгосппродукції, 
стягнення податків, реалізацію державних позик, культурно-просвітню роботу на селі. 

Відомості про економічний стан сільради. Списки господарств. 
Договір на користування культовою спорудою і майном (1925).  
Роздільні акти. Позовні справи.  
Списки громадян сільради, працівників радянських установ, платників податків, допризовників, 

власників коней. Заяви про реєстрацію актів громадянського стану (1925-1928). 

Опис 2 
Справ: 4; 1923-1924, 1930 рр. 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому. 
Списки індивідуальних господарств, куркулів; акти, описи конфіскованого майна (1930). 
Протоколи виборів до сільради. Списки позбавлених виборчих прав (1924). 

Опис 3 
Справ: 99; 1945-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-908 Виконавчий комітет Золотобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Золота 
Балка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 356; 1920-1930, 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 160; 1920-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Миколаївського, Одеського губернських, Херсонського 
повітового виконкому, військкомату, Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів, 
листування з ними про військову мобілізацію, проведення землевпорядкування, стягнення податків, 
обов’язкове страхування майна, медичне обслуговування населення, видачу продовольчої і насіннєвої 
позик, допомогу інвалідам, безпритульним дітям. 

Протоколи сходів громадян Золотобалківської волості, засідань волвиконкому. Звіти, доповіді про 
роботу волосного виконкому, військового відділу, політичні зведення. 

Статистичні зведення про сільськогосподарський стан волості, рух населення сільради, кількість 
посівних площ. 

Накази Качкарівського райвиконкому з особового складу (1924). 
Списки, довідки, посвідчення, заяви громадян Золотобалківської волості і сільради, депутатів, 

радянських службовців, платників податків, військових, військовозобов’язаних, допризовників, сиріт, 
власників коней, позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 22; 1922-1928 рр. 

Циркуляри Качкарівського райвиконкому. Протоколи засідань сільради, загальних зборів членів 
сільського земельного товариства. Статистичні звіти про стан сільради. 

Списки громадян сільради, платників податків, військовозобов’язаних, виборців, позбавлених виборчих 
прав. 
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Опис 3 
Справ: 4; 1923-1924, 1927-1930 рр. 

Циркуляри Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів. Протоколи засідань 
сільради, окружної і сільської виборчих комісій. 

Списки членів релігійних громад, куркулів, дезертирів, виборців, позбавлених виборчих прав. 

Опис 4 
Справ: 170; 1944-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, хід будівництва, наявність 
худоби, витрачання фонду зарплати. 

Відомості про дати нацистської окупації і звільнення с. Золота Балка, відновлення житлового фонду, 
список колгоспів (1945). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-909 Виконавчий комітет Новокаїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокаїри 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 234; 1922-1930, 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1922-1928 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, ВУЦВК, Одеського губернського, Херсонського 
окружного, Качкарівського районного виконкомів, земуправлінь, окружного військкомату, листування з 
ними про землеустрій, розселення переселенців, стягнення податків, проведення колективізації, 
посівних кампаній, облік військовозобов’язаних, боротьбу з неписьменністю. 

Протоколи засідань сільради та її комісій, сільських КНС, КВД. Плани, звіти, відомості про роботу. 
Описи, акти передачі конфіскованого у куркулів майна колгоспам (1930). 
Опис майна релігійної громади с. Новорайське (1923); заява групи віруючих про реєстрацію громади 

(1924). 
Списки громадян сільради, виборців, платників і неплатників податків, голодуючих, отримувачів 

насіннєвої і продовольчої позик. Подвірні списки членів Емесівського, Краснянського земельних 
товариств. Заяви про вступ до КНС. 

Опис 2 
Справ: 6; 1927-1930 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, протоколи засідань Качкарівського райвиконкому. 

Опис 3 
Справ: 25; 1922-1929 рр. 

Листування з Качкарівським райвиконкомом про хід сільгоспробіт, організацію супряг. Списки 
громадян сільради. 

Опис 4 
Справ: 105; 1944-1952 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Звіти депутатів перед виборцями. Договори 
про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість господарств, хід 
будівництва, площу посівів, наявність худоби. 

Відомості про збитки, заподіяні нацистськими окупантами сільраді та приватним господарствам; 
списки вигнаних до Німеччини (1944), репатрійованих (1946-1948). Доповідні записки, списки, 
відомості про господарсько-побутове облаштування переселенців з Польщі (1946), інших областей 
(1950-1951). Списки представлених до нагородження орденами й медалями (1947). 

Акт технічного огляду археологічної пам’ятки (1952). Акти здачі геодезичних знаків. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати (1950). 
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Ф.Р-910 Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 166; 1921, 1945-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Списки, вимогові відомості на отримання пайків працівниками продкому. 

Опис 2 
Справ: 165; 1945-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, площу посівів, наявність 
худоби. 

Доповідні записки, списки, відомості про господарсько-побутове облаштування переселенців з 
Польщі (1945-1946) 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-911 Виконавчий комітет Леонтіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Леонтіївка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 70; 1924-1925, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1924-1925 рр. 

Циркуляри, директивні листи Наркомату соціального забезпечення УСРР. 
Звіти, доповіді, акти ревізій сільради. Протоколи сходів громадян. 
Заяви, протоколи, листування з Качкарівським райвиконкомом про землевпорядкування, проведення 

громадських робіт, мобілізаційні кампанії, рух населення. 
Позовні справи. 

Опис 2 
Справ: 41; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, довідки про роботу виконкому і постійних комісій, плани, звіти 
про роботу. Протоколи сходів громадян, накази виборців. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, наявність житлових будинків, худоби, 
використання фонду зарплати. Відомості про національний склад населення.  

Листування з Нововоронцовським райвиконкомом по відновлення мостів, шляхів, житлових будинків 
(1944). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-912 Виконавчий комітет Дудчанської сільської ради депутатів трудящих, с. Дудчани 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 106; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 106; 1944-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани, доповіді, довідки про роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, адміністративно-управлінського персоналу, 
будівництво, наявність населених пунктів.  

Списки нагороджених орденами та медалями військовослужбовців. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-914 Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Гаврилівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 346; 1922-1930, 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1922-1930 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Одеського 
губернського, Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів. 

Протоколи засідань сільради, її секцій і комісій, сходів громадян, засідань членів сільського 
земельного товариства, КНС. 

Плани, звіти про роботу, відомості про економічний стан сільради.  
Листування з Качкарівським райвиконкомом, його відділами про проведення посівних кампаній, 

видачу безкоштовного харчування голодуючим дітям. 
Списки працівників, громадян сільради, дітей. 

Опис 2 
Справ: 14; 1922-1930 рр. 

Накази, циркуляри ВУЦВК, Херсонського окружного, Качкарівського районного виконкомів. 
Протоколи сходів громадян, засідань членів сільського земельного товариства, КНС. Акти ревізій 

сільради, Гаврилівського харчопункту АРА. 
Відомості про економічний стан сільради. Описи майна нетрудових господарств. 
Списки громадян сільради, членів КНС, власників млинів, олійниць, крупорушок; позбавлених виборчих 

прав. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 
Документи про проведення перевиборів до сільради. 

Опис 3 
Справ: 194; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу 
виконкому, товариських судів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори 
про соцзмагання, соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 
чисельність і склад населення, наявність населених пунктів, худоби, використання фонду зарплати. 

Плани благоустрою села. Відомості про звільнення території сільради від нацистських окупантів, 
допомогу населення Червоній Армії. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Списки членів постійних комісій. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-926 Виїзна сесія Одеського губернського суду по Херсонському округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 460; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 460; 1923-1926 рр. 

Проект районування судового апарату Херсонського округу, листування з народним судом про 
ведення судочинства. 

Особові справи народних суддів. 
Кримінальний відділ 

Кримінальні справи. 
Цивільний відділ 

Звіти про роботу уповноваженого губернського суду. Доповіді про діяльність народних судів, акти 
обстеження їх камер, листування з ними про ведення судочинства.  

Цивільні справи. 
Журнал обліку судових засідань. 
Касаційний відділ 

Касаційні справи. 
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Ф.Р-928 Дочірнє підприємство «Херсонський суднобудівний судноремонтний завод» Державної 
акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 783; 1922-1926, 1930, 1932-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1922-1926, 1930, 1939-1944 рр. 

Накази, інструкції, протоколи засідань правління Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, 
виробничих, технічних нарад, засідань розціночно-конфліктної комісії. 

Плани, звіти про роботу, по капітальному будівництву. Звіти, доповіді, листування про евакуацію та 
реевакуацію заводу (1941-1944). 

Характеристика виробничих потужностей заводу (1939). 
Листування з Нижньодніпровсько-Бузьким держпароплавством про фінансування, кадри, 

господарську діяльність. Штатні розписи, бюджети, кошториси на ремонт парового флоту, пристаней, 
елеваторів. Баланс 15-го військово-відновлювального загону (1944). 

Накази з особового складу. Списки, посвідчення, заяви, відомості про чисельність працівників. 

Опис 2 
Справ: 689; 1944-1995 рр. 

Секретаріат  
Накази, розпорядження Наркомату річкового флоту СРСР, Дніпровського військово-

відновлювального управління, директора. 
Листування з Міністерством річкового флоту СРСР про збитки, заподіяні заводу нацистськими 

окупантами. 
Канцелярія  

Накази, постанови колегії Головного управління річкового флоту СРСР про покращення умов праці. 
Накази, розпорядження директора. Висновки про зіткнення теплоходів в районі Каховського водосховища 
(1977). 

Планово-виробничий відділ 
Вказівки Міністерства річкового флоту СРСР, плани, звіти про відбудову заводу і флоту, випуск 

продукції, впровадження нової техніки. 
Промислово-фінансові плани, кон’юнктурні огляди, техніко-економічні показники виконання 

виробничих програм. Статистичні звіти про виробництво, чисельність працівників, заробітну плату, 
капітальний ремонт. Довідки про розподіл робочої сили по цехах. 

Доповіді, відомості про історію заводу. 
Планово-технічний відділ 

Плани випуску продукції. 
Відділ головного механіка  

Статистичні звіти про виробництво та витрати електроенергії, палива, пару, води, повітря. 
Відділ капітального будівництва 

Накази Міністерства річкового флоту СРСР. 
Протоколи загальних зборів, технічних нарад. 
Звіти, листування з Міністерством про виконання планів капітального будівництва. 
Технічний відділ  

Плани, звіти про науково-дослідну роботу. Перелік використаних у виробництві винаходів. 
Відділ збуту  

Звіти, листування з Дніпровським річковим пароплавством про випуск, постачання суден та суднових 
механізмів. 

Відділ праці та зарплати 
Звіти про роботу. Листування з Міністерством річкового флоту СРСР про оплату і нормування праці. 
Накази, протоколи, відомості про соцзмагання, роботу молодіжних фронтових бригад. 
Штатні розписи суднових команд, списки ударників. Кошториси видатків. 
Колективні договори. 
Відділ наукової організації праці 

Штатні розпис. Колективні договори. 
Відділ кадрів 

Накази, розпорядження Міністерства річкового флоту СРСР, директора. 
Статистичні звіти про підвищення кваліфікації та розподіл кадрів. Листування з Міністерством про 

покращення умов праці жінок, підготовку кадрів. 
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Штатні розписи, списки, відомості про чисельність та освіту працівників. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани на 1986-1987 роки. 
Бухгалтерія 

Накази, розпорядження директора. 
Накази, протоколи, акти про передачу заводу у підпорядкування Центрального управління 

промислових підприємств річкового флоту. 
Протоколи, плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність, виконання плану капітального 

будівництва, акти ревізій. Листування з Міністерством річкового флоту СРСР про скорочення 
адміністративно-управлінського персоналу. 

Акти, кошториси на будівництво теплоходу «Алтай» (1946). 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідання президії. 
Профком басейнового комітету профспілок робітників річкового флоту 

Протоколи засідань президії, завкому, звіти про виконання колективних угод. 

Опис 4 
Справ: 19; 1932-1941 рр. 

Статут заводу. 
Накази, розпорядження Наркомату річкового флоту СРСР, листування з ним, науково-дослідними 

інститутами про постачання обладнання та матеріалів, виконання військових замовлень, оснащення 
заводу засобами протиповітряної оборони, мобілізаційну готовність суден, дислокацію постів. 

Титульні списки, плани, звіти про виконання капітальних робіт, статистичні звіти про виконання 
плану оборонного капітального будівництва (1941). 

Плани, відомості, креслення про переобладнання пароплаву «Байкал». 
Списки працівників. 

Опис 5 
Справ: 31; 1944-1952 рр. 

Накази, розпорядження Наркомату річкового флоту СРСР, Дніпровського військово-
відновлювального управління про відбудову флоту. 

Плани, акти огляду, листування про ремонт військових кораблів, протиповітряну оборону заводу. 
Звіти, акти, листування з Одеським територіальним управлінням і Дніпровським військово-відновлю-

вальним загоном про оформлення, зберігання, закладання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. 
Акти ревізій 1-го відділу. 

Ф.Р-929 Механічний завод ім. Старостіна Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу 
Держпароплавства, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 52; 1921-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 52; 1921-1929 рр. 

Постанови, накази, циркуляри РНК СРСР, Наркомату шляхів сполучення СРСР, Нижньодніпровсько-
Бузького держпароплавства, фінансової служби лінвідділу. 

Накази по заводу, протоколи загальних зборів, виробничих нарад, засідань розціночно-конфліктної 
комісії. 

Плани, звіти, статистичні звіти про роботу. Акти огляду заводу. 
Угоди, листування з держпароплавством, профспілкою робітників водного транспорту, інспектором 

праці про хід ремонтних робіт, норми виробітку, оплату праці, рух кадрів. 
Статистичні відомості про чисельність працівників. 
Списки, посвідчення, довідки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-930 Херсонські курси по підготовці робітників-будівельників «Будкурси» при Укрпрофтехшколі, 
м. Херсон УСРР 
Справ: 170; 1928-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 170; 1928-1931 рр. 

Накази завідуючого. Особові справи, списки, анкети, заяви студентів та абітурієнтів. Відомості 
нарахування зарплати, стипендій. 

Ф.Р-931 Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок Херсонської окружної 
інспектури народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 10; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1929-1930 рр. 

Накази завідуючого. Протоколи загальних зборів курсантів. 
Орендні договори, описи майна. 
Листування з підприємствами та установами про проходження практики. Списки, довідки, анкети, 

заяви студентів та абітурієнтів. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-932 Голопристанське відділення профспілки працівників комунального господарства, с. Гола 
Пристань Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи загальних зборів, списки членів профспілки. 

Ф.Р-938 Великоолександрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 24; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1920-1922 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови ВЦВК, РНК СРСР, Одеського губернського, Херсонського повітового виконкомів. 

Протоколи засідань волосного ревкому, виконкому, сходів громадян. 
Статистичні відомості про кількість бібліотек, майстерень, млинів по селах волості. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Земельний відділ 

Накази, постанови, циркуляри Наркомату земельних справ УСРР, Миколаївського губвиконкому, 
Херсонського повітового, Великоолександрівського волосного земвідділів, листування з ними та 
сільрадами про землевпорядкування, проведення посівних кампаній. 

Протоколи районного з'їзду сільгоспколективів, засідань волосного земвідділу, звіти про роботу. 
Акти обстежень, відомості про розподіл земель по угіддях, посівні площі населених пунктів. 
Списки, заяви громадян про вступ до сільгоспартілей, відведення землі, отримання посівного матеріалу. 
Військовий відділ 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату, листування з ним та сільрадами про 
боротьбу з дезертирством, облік військовозобов'язаних. 

Списки, посвідчення, довідки військовозобов’язаних. 
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Ф.Р-942 Великоолександрівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика 
Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Декрет ВУЦВК про права і пільги для незаможного селянства. Протоколи загальних зборів, списки 
членів КНС. 

Ф.Р-943 Новофедорівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новофедорівка 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів. 

Ф.Р-944 Соловйов Леонід Петрович (1909-1981), краєзнавець, інженер Херсонського морського порту 
Справ: 135; 1778-1977 рр. 

Опис 1 
Справ: 135; 1778-1977 рр. 

Автобіографія, посвідчення. Спогади про дореволюційне минуле Херсона, історію Херсонського 
морського торгового порту, Херсонського суднобудівного судноремонтного заводу ім. Комінтерна, 
гімназичне минуле. 

Плани, креслення, проекти, протоколи технічних нарад, доповіді, пояснювальні записки про 
проведення геологічних досліджень басейну Нижнього Дніпра, розширення території Херсонського 
морського порту, влаштування водомірних постів, розчищення морського судноплавного каналу. 
Гідрометеорологічні характеристики Скадовського, Херсонського, Хорлівського портів за 1881-1935 рр.  

Фотоальбоми, присвячені історії чорноморських портів, окремих споруд, суден. Копії нарисів 
П. П. Семенова-Тян-Шанського з історії Херсонської губернії та міст Скадовськ, Херсон, Хорли. Копії, 
витяги з архівних документів, статзвітів, літературних джерел, публікацій в пресі про історію 
Чорноморського флоту, Херсонського морського порту. Листування з управліннями портів, архівними 
установами, бібліотеками про збір відомостей з історії Півдня України. 

Ф.Р-946 Великоолександрівська районна робітничо-селянська інспекція (РСІ), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області 
Справ: 15; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1930-1932 рр. 

Постанови Наркомату РСІ УСРР, Президії Центральної контрольної комісії КП(б) України. 
Протоколи засідань секцій районної, сільських РСІ. 

Акти обстеження роботи колгоспів, установ і організацій району, будівництва 
Великоолександрівської МТС. Листування з сільрадами про підготовку і проведення хлібозаготівельної 
кампанії. 

Списки колгоспників.  

Ф.Р-947 Великоолександрівська спілка позичково-ощадних товариств, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 46; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1917-1924 рр. 

Статути, протоколи загальних зборів, засідань правлінь. Звіти про роботу сільських кредитних 
товариств. Листування з Великоолександрівським волвиконкомом, банком, кредитними товариствами 
про купівлю і помел зерна, страхування худоби, перерахування грошей. 

Штатні розписи. Річні фінансові звіти. 
Списки, посвідчення, заяви членів кредитних товариств, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-948 Виконавчий комітет Новокалузької сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Калуга 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 61; 1926-1930, 1946-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1946-1955 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 35; 1926-1930 рр.  

Постанови, розпорядження, інструкції РНК УСРР, Херсонського окружного, 
Великоолександрівського районного виконкомів.  

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. 
Листування з райвиконкомом про заготівлю сільгосппродуктів, допомогу голодуючим дітям, хід 

хлібозаготівлі. 
Виконавчі листи, листування з Великоолександрівським районним управлінням міліції про стягнення 

аліментів.  
Списки громадян села. 

Ф.Р-949 Херсонська спілка сільськогосподарської кредитної кооперації (сільгоспкредитспілка), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 925; 1919-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 925; 1919-1930 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, Всеукраїнської 

кооперативної спілки про повернення майна промислової та кредитної кооперації, порядок стягнення 
податків та податкові пільги, організацію кооперативних страхових товариств, постачання їм 
сільгосптехніки. 

Протоколи І окружного з'їзду колгоспів, засідань Херсонської окружної та районних комісій по 
реорганізації сільгоспкооперації, нарад правління спілки, представників районних кооперативних 
організацій. 

Інструкції, плани, звіти, акти ревізії, доповіді про роботу спілки, проведення кредитних, торгово-
посередницьких операцій. 

Доповідь про історію організації спілки. Тези доповіді окрвиконкому про стан колгоспів округу, 
кредитування села, хід хлібозаготівельної кампанії. 

Статути, списки, доповіді про роботу сільгосптовариств, угоди з ними про оренду сільгосптехніки. 
Листування з банками, волвиконкомами, сільгосптовариствами про надання кредитів, відкриття 

районних майстерень з ремонту сільгосптехніки, ліквідацію недоліків в проведенні хлібозаготівлі, 
оплату рахунків. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові справи, списки, посвідчення, мандати, анкети, заяви працівників. 
Організаційний відділ 

Декрети ВУЦВК про права і пільги для незаможного селянства. 
Заяви про організацію сільгосптовариств, листування з ними про реєстрацію статутів, справи по 

нагляду та контролю за їх діяльністю, зведення про їх кредитування та забезпечення посівним 
матеріалом. 

Списки сільгосптовариств округу. Протоколи, анкети, акти, зведення, листування про діяльність 
єврейських товариств. 

Зведення про селянські господарства, площі посівів, урожайність культур, кількість худоби. 
Хлібний відділ 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань правління спілки, Херсонського конвекційного бюро, 
хлібних нарад при Херсонському окрвідділі внутрішньої торгівлі. 

Плани проведення хлібозаготівельної кампанії. 
Зведення про ціни на хліб, угоди з товариствами про постачання зернового хліба. 
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Листування з Наркоматом фінансів УСРР, Всеукраїнською кооперативною спілкою, товариствами 
про порядок розрахунків, експорт хліба, оренду та роботу млинів, відкриття зсипних пунктів, реалізацію 
продукції сільського господарства, будівництво елеваторів. 

Відділ торгівлі 
Положення про організацію допомоги сільському населенню, постраждалому від неврожаю. 
Протоколи засідань комісії Херсонського окрвиконкому про перевірку діяльності відділу. 
Протоколи, зведення, листування про забезпечення товариств технікою, зведення про майновий стан 

членів товариств. 
Договори про виконання робіт, закупівлю сировини. Листування з товариствами про продаж 

сільгосптехніки, заготівлю посівного матеріалу. 
Виробничий відділ 

Заяви товариств про потребу в техніці. 
Заяви про прийом та звільнення працівників. 
Агрономічний відділ 

Циркуляри Всеукраїнської кооперативної спілки про кредитування сільгосптовариств, придбання 
техніки. Накази, постанови надзвичайної посівної комісії, повітвиконкому про проведення посівних 
кампаній. 

Протоколи агрономічних нарад. Плани, доповіді про роботу відділу, зведення про соцзмагання серед 
товариств. Відомості контрактації посівів рицини та сої. 

Листування з товариствами про придбання племінної худоби, організацію сільгоспвиставок. 
Списки товариств, артілей повіту. 
Машино-тракторний відділ 

Постанови окрвиконкому про кредитування незаможних господарств, переселенців, відкриття 
тракторних майстерень. 

Протоколи загальних зборів членів сільгосптовариств. 
Доповіді, акти обстежень техніки та прокатних станцій, листування з товариствами про постачання 

техніки. 
Фінансова частина 

Зведені баланси спілки. Зведення, договори, листування про кредитування та фінансову діяльність 
товариств. 

Ф.Р-950 Херсонська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 265; 1917-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 265; 1917-1922 рр. 

Накази, постанови РНК УСРР, Наркомату продовольства УСРР, Херсонського губернського 
земвідділу, продкому. Циркуляри Української спілки сільськогосподарської кооперації «Централ», 
Одеської обласної ради кооперативних з’їздів. 

Протоколи засідань Херсонської повітової ради кооперативних спілок, листування з нею про 
затвердження статутів кооперативних товариств, проведення фінансових операцій. 

Статути, протоколи загальних зборів, засідань правлінь, зборів уповноважених, доповіді про роботу 
кредитних товариств. 

Статут, план, баланс кооперативного товариства «Українська книгарня» (1919). 
Листування з повітовою земською управою, банківськими установами, губернськими спілками 

дрібного кредиту про надання кредитів, закупівлю, здачу, перевезення продукції сільського 
господарства, закупівлю сільгосптехніки, розрахунки за послуги. Договори з постачальниками. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність товариств. 
Списки, особові рахунки, посвідчення, заяви членів товариств. 
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Ф.Р-951 Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів (Дніпросільспілка), 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 44; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1920-1923 рр. 

Протоколи засідань правління. Листування з Миколаївською губкоопспілкою про ліквідацію зсипних 
пунктів.  

Посімейно-майнові списки членів сільгосптовариств, артілей. Списки працівників. 

Ф.Р-952 45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 103; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1922-1926 рр. 

Накази, розпорядження Революційної Військової Ради Республіки, Політуправління Збройних сил на 
Україні і в Криму, командирів дивізії, полку, Херсонського гарнізону про запровадження інституту 
комісарів в частинах Червоної Армії, ліквідацію неписьменності серед військовослужбовців, участь 
полку в розгромі загонів Свища, Чорного Ворона, Хмари, шефство Одеського губвиконкому над 
частинами дивізії. 

Накази, вказівки Херсонського окружного військкомату, листування з ним про проведення 
допризовної підготовки; програми навчання, розклади занять. 

Накази командира 47-ї територіальної дивізії (1925). 
Протоколи загальних зборів червоноармійців і політскладу полку (1922-1923). 
Зведення розвідвідділу Штабу Українського фронту про дислокацію, чисельність, політичний стан, 

озброєння антирадянських військових формувань, військ інтервентів. 
Відомості, листування про розшук дезертирів, протоколи їх допитів. 
Статут Товариства авіації і повітроплавання України і Криму (1924). 
Штатні розписи, списки кулеметних рот. Звіти, зведення, відомості про чисельність, національний 

склад, партійність особового складу полку, проведення роботи з новобранцями. Списки звільнених в 
запас, військовослужбовців-учасників боїв за Перекоп і форсування затоки Сиваш з описанням їхніх 
подвигів. 

Книги обліку обозного речового майна. 
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. 
Накази командира полку з особового складу. 

Опис 2 Військовий кооператив 45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької Сиваської 
Червонопрапорної дивізії. Відділення № 3 військово-споживчого товариства 45-го Стрілецького 
полку 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії 
Справ: 19; 1922-1924 рр. 

Протоколи засідань правлінь військового кооперативу і військово-споживчого товариства 45-го 
Стрілецького полку. Наказ командуючого Збройними силами України і Криму, протоколи загальних 
зборів військових частин про підтримку і розвиток військової кооперації. 

Угоди з Білозерською дитячою колонією ім. 15-ї Сиваської дивізії, 15-ю бригадою 51-ї Перекопської 
Стрілецької дивізії про оброблення полів, виготовлення військових значків. 

Листування зі штабом дивізії та установами м. Херсон про роботу кооперативу. 
Відомості про організацію військового кооперативу, чисельність його членів. Рапорти, посвідчення, 

довідки працівників кооперативу. Списки пайщиків кооперативу, командного і рядового складу 45-го 
Стрілецького полку, Херсонського окружного військкомату, окружного управління міліції, Херсонської 
роти особливого призначення, Одеської команди військ ДПУ. 

Книги обліку прибутків і видатків, особові рахунки членів кооперативу. 
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Ф.Р-953 Штаб начальника тилу Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Циркуляри начальника тилу про боротьбу з бандитизмом, антирадянськими повстаннями.  
Оперативні зведення про політичний стан волостей. 

Ф.Р-954 Херсонське кооперативно-кредитне товариство ім. Левицького, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 67; 1918-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1918-1928 рр. 

Статут товариства. Протоколи засідань ради і правління, доповіді про діяльність. 
Листування з правлінням Херсонської кредитспілки, повітовим земвідділом, міською управою, 

Херсонським торговим портом, підприємствами, банками міста про оплату рахунків, надання кредитів, 
оренду суден, відкриття майстерень з ремонту сільгосптехніки, закупівлю обладнання для підприємств 
харчової промисловості, відведення плавневих дільниць для розробки торфу, забезпеченні працівників 
паливом. 

Списки, посвідчення, заяви працівників. 

Ф.Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня», м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 
Справ: 19; 1917-1919, 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1917-1919, 1924-1930 рр. 

Статут Спілки українських національних організацій Херсонського району (1918). 
Листування організаційного гуртка з Херсонською кредитспілкою про відкриття товариства. 
Довідки про роботу, листування з Херсонською губерніальною управою про придбання друкарні, з 

Херсонською повітовою земською касою дрібного кредиту про надання кредитів, з кредитними 
товариствами про видання книжок. 

Заяви працівників про збільшення зарплати, посвідчення про відрядження (1918). 
Листування з Державним видавництвом України, його відділеннями про проведення підписок на 

видання (1925-1930). 
Списки, довідки працівників (1925-1926). 

Ф.Р-956 Херсонський базисний склад Українського тресту сільськогосподарського 
машинобудування, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 6; 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1923-1924 рр. 

Постанови, циркуляри РНК СРСР, Українського тресту сільгоспмашинобудування про пільговий 
продаж селянству сільгосптехніки, ліквідацію акціонерного товариства «Село-техніка», надання 
звітності. 

Накази по складу. 
Листування з Наркоматом внутрішньої торгівлі УСРР про постачання сільгосптехніки. 
Списки працівників. 
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Ф.Р-957 Херсонський базисний склад Українського акціонерного товариства торгівлі 
сільськогосподарськими машинами та знаряддями «Плугатар», м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 19; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1924-1928 рр. 

Директивні вказівки Українського тресту сільськогосподарського машинобудування, акціонерного 
товариства «Плугатар», листування з ними про порядок продажу сільгосптехніки колективним 
господарствам. Акти, договори про продаж.  

Ф.Р-961 Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Шкурино-Загорянівка Херсонського району Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 77; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1922-1929 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, 
Музиківського волвиконкому про виконання трудгужповинності, боротьбу з бандитизмом. 

Протоколи засідань президії, сільради, сходів громадян, зборів членів осередку ТСОАВІАХІМ. 
Плани, звіти про роботу сільради. 

Листування з Херсонським райвиконкомом про проведення посівних і збиральних кампаній, порядок 
оподаткування, надання допомоги голодуючим, стан народної освіти на селі, ремонт шкіл і утримання 
вчителів, ліквідацію неписьменності, облік військовозобов'язаних. 

Списки громадян села, переселенців. 

Ф.Р-962 Херсонське відділення залізниці Управління Одеської ордена Трудового Червоного Прапора 
залізниці, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1166; 1958-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 1053; 1958-1984 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження начальника. Протоколи виробничих нарад.  
Планово-техніко-економічний відділ 

Виробничо-фінансові плани. Економічний аналіз виробничо-фінансової діяльності. Штатні розписи 
відділення і господарських одиниць. 

Відділ статистичного обліку і звітності 
Статистичні звіти про постанційне відправлення і прибуття пасажирів і вантажу, розподіл і 

використання локомотивів, виконання умов соцзмагань, чисельність працівників.  
Фінансовий відділ 

Виробничо-фінансові плани, плани капітальних вкладень, звіти про фінансово-господарську 
діяльність. Фінансовий звіт Криворізького відділення залізниці про передачу залізничної дільниці 
Апостолове-Снігурівка (1959). Кошториси видатків. 

Старший інженер по раціоналізації та винахідництву 
Протоколи засідань технічної ради. Статистичні звіти про впровадження раціоналізаторських 

пропозицій. 
Відділ праці і зарплати  

Плани, звіти про роботу з охорони праці. 
Технічний відділ і відділ руху 

Плани, звіти про стан безпеки руху потягів, охорону праці. Технічно-розпорядчі акти станцій. 
Локомотивний відділ 

Плани, звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій. 
Відділ кадрів  

Штатні розписи. Звіт про роботу з кадрами.  
Списки, характеристики працівників. 
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Опис 2 Районний комітет профспілки працівників залізничного транспорту і транспортного 
будівництва Херсонського відділення залізниці 
Справ: 113; 1975-1985 рр. 

Протоколи конференцій, засідань пленумів, профспілково-господарського активу, постанови 
президій та спільні постанови начальника відділення і президії райкому. 

Плани роботи райкому. Звіти, аналізи, довідки про охорону праці, покращення побуту і відпочинку 
працюючих, роботу Палацу культури, клубу, бібліотеки, проведення злетів наставників, профгрупоргів.  

Відомості про виконання колективних договорів. 

Ф.Р-963 Виконавчий комітет Богородицької сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Снігурівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 32; 1926-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1926-1929 рр. 

Постанови ВЦВК, інструкції НКВС УСРР. Циркуляр Одеського товариства сільськогосподарського 
кредиту про виконання плану вивозу хлібу. Протоколи об’єднаних засідань президії Херсонського 
окрвиконкому і міськради, сходів громадян, загальних зборів членів сільського земельного товариства. 

Плани роботи президії Снігурівського райвиконкому, звіти про роботу сільради. 
Листування зі Снігурівським районним виконкомом, земвідділом, дільницею народного суду, районним 

управлінням міліції про проведення посівної кампанії, стягнення єдиного сільгоспподатку, розгляд 
касаційних скарг. 

Листування з Херсонським окружним, районним військкоматами про проведення призову. 
Списки орендних земель. 
Списки громадян сільради, судових виконавців, допризовників. 

Опис 2 
Справ: 2; 1926-1928 рр. 

Циркуляр Снігурівського райвиконкому про надання допомоги постраждалим від неврожаю.  
Протоколи засідань сільради, сходів громадян, загальних зборів членів сільського земельного 

товариства. Звіти про роботу, листування з райвиконкомом про проведення посівних і 
хлібозаготівельних кампаній, оподаткування, облік військовозобов'язаних, організацію виборчої комісії. 

Списки виборців та позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-964 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 209; 1944-1968 рр.  

Опис 1 
Справ: 209; 1944-1968 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому про перейменування радгоспів. Протоколи сесій, засідань 
постійних комісій, виконкому. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Плани, 
звіти, довідки про роботу виконкому, постійних комісій. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби, 
витрачання фонду зарплати. 

Листування з Білозерським районним виконкомом, військкоматом про підготовку до святкування 50-
річчя Радянської влади, благоустрій могил і військових кладовищ. Списки учасників Громадянської 
війни. 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-968 Голопристанське районне відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, 
с. Гола Пристань Голопристанського району УСРР 
Справ: 2; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1931 р. 

Директиви Всеукраїнської контори Державного банку СРСР. Списки, характеристики працівників. 
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Ф.Р-969 Цюрупинське відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Одеської області 
Справ: 8; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1931-1932 рр. 

Директиви Всеукраїнської контори Державного банку СРСР. Листування з ним про проведення 
мобілізаційних заходів, установлення резервних фондів.  

Списки працівників. 

Ф.Р-970 Хорлівське морське агентство Чорноморсько-Азовської головної контори радянського 
торгового флоту «Радторгфлот», порт Хорли Чаплинського району УСРР 
Справ: 7; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1924-1931 рр. 

Директиви, циркуляри Чорноморсько-Азовської головної контори «Радторгфлот». 
Листування з правлінням Чорноморсько-Азовського держпароплавства про обслуговування іноземних 

суден. 

Ф.Р-971 Херсонська контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібом «Союзхліб», 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 18; 1928-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1928-1932 рр. 

Постанови, накази, директиви Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, Всеукраїнського 
акціонерного товариства «Союзхліб». 

Листування з Херсонським окрвиконкомом, елеваторами про хід виконання плану хлібозаготівлі. 
Анкети, списки працівників. 

Ф.Р-973 Херсонський портовий елеватор хлібопродуктів Міністерства заготівлі СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 42; 1934-1938, 1945-1947 рр.  

Опис 1 
Справ: 35; 1935-1938 рр.  

Постанови, інструкції РНК СРСР, комітету заготівель Одеської обласної контори «Заготзерно». 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 4;1934-1938 рр. 

Накази начальника. Акти обстеження стану електростанції. 

Опис 7 
Справ: 3; 1945-1947 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обкому Компартії України і облвиконкому.  
Документи про передачу елеватора в підпорядкування Міністерства продовольчих резервів СРСР. 

Ф.Р-974 Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова об'єднання «Укркондитерпром», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 697; 1929-1938, 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 81; 1929-1937 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР, Наркомату харчової 
промисловості УСРР про порядок фінансування, роботу підприємств харчової промисловості, надання 
звітності. 

Звіти про роботу. Баланси. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати, листки непрацездатності працівників. 
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Опис 2 
Справ: 17; 1931-1934 рр. 

Листування з Наркоматом постачання УСРР, Одеським облхарчотрестом, Херсонською міськрадою, 
райвійськкоматом про боротьбу з розкраданням, видачу продовольчих пайків працівникам, ремонт 
фабрики, придбання канцелярського приладдя, облік військовозобов’язаних, рух кадрів. 

Списки працівників. 

Опис 3 
Справ: 599; 1944-1993 рр. 

Секретаріат 
Накази Наркомату харчової промисловості УРСР, Українського тресту кондитерської промисловості, 

Херсонського облуправління харчової промисловості, директора фабрики.  
Протоколи загальних зборів працівників. 
Правила техніки безпеки і охорони праці.  
Плановий відділ 

Накази, директивні вказівки Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління 
кондитерської промисловості УРСР, директора фабрики. 

Промфінплани, виробничі плани, звіти, статистичні звіти про виконання планів випуску, собівартість 
продукції. Доповідні записки про розширення асортименту і випуск нових видів продукції. Документи 
про проведення соцзмагань. 

Протоколи засідань жіночої ради. 
Листування з Всесоюзним науково-дослідним інститутом кондитерської промисловості, 

Міністерством торгівлі УРСР, Чорноморським раднаргоспом про норми виробітку, розцінки. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Списки працівників, відомості про виплату винагород. 
Колективні договори. 
Виробничий відділ 

Статистичні звіти про виконання плану освоєння нових видів продукції, діабетичних виробів, 
використання нетрадиційної сировини. 

Головний інженер 
Накази Міністерства легкої і харчової промисловості СРСР, листування з ним про капітальне 

будівництво, реконструкцію фабрики, запровадження нової техніки. Директивні вказівки Українського і 
Чорноморського раднаргоспів про покращення якості асортименту, умов праці і техніки безпеки, 
проведення виставок, ярмарок. Рішення художньої ради Раднаргоспу УРСР про перегляд сувенірів і 
подарункових виробів.  

Протоколи виробничих, технічних і дегустаційних нарад. 
Плани удосконалення виробництва по вафельному, конфетному, карамельному цехах (1968). Звіт по 

вивченню спеціалізації Херсонської і Миколаївської кондитерських фабрик по груповому асортименту. 
Програма роботи комплексної бригади на передових московських і ленінградських підприємствах, 

звіт про її роботу. 
Генеральні кошториси.  
Зразки етикеток на кондитерську продукцію.  
Лабораторія  

Статистичні звіти про технічний рівень виробництва та державну атестацію якості продукції (1973). 
Звіт про якість продукції (1991).  
Бухгалтерія 

Накази, директивні вказівки Головного управління кондитерської промисловості УРСР.  
Штатні розписи. 
Річні фінансові плани, звіти, акти ревізій і перевірок фінансової діяльності. 
Відділ кадрів 

Звіт про роботу відділу (1952). Довідки, відомості про роботу з кадрами, склад працівників. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. Колективний договір. 
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Ф.Р-975 Херсонська ощадна каса № 71 Всеукраїнського правління ощадними касами 
«Всеукрощадкаса», м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 12; 1923-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1923-1930 рр. 

Директивні вказівки Наркомату фінансів УСРР, «Всеукрощадкаси» про надання та форми звітності, 
проведення грошових операцій. 

Листування з «Всеукрощадкасою», Херсонським міським фінвідділом про продаж облігацій, 
використання акредитивів, вклади в ощадкасу. 

Фінансові звіти.  

Ф.Р-976 Херсонська база (нафтосклад) Одеського обласного управління «Союзнафтозбут», 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 31; 1925-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1925-1937 рр. 

Постанови, накази, циркуляри РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Одеського обласного 
управління «Союзнафтозбут» про пільговий відпуск нафтопродуктів для сільгоспробіт та тракторних курсів, 
реєстрацію відпускних цін, порядок приймання на склад нафтопродуктів, заходи по збереженню якості 
продукції. 

Звіти про роботу та фінансово-господарську діяльність, договори про постачання нафтової продукції. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Протоколи загальних зборів працівників, засідань робіткому. Листування з лінійним комітетом 

працівників підприємств відомства про соціальне страхування. 

Ф.Р-977 Херсонська транспортна контора Всесоюзного об'єднання складської та транспортно-
експедиційної справи («Союзтранс»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 9; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1931-1932 рр. 

Постанова ВРНГ СРСР, Наркомату РСІ СРСР, Наркомату землеробства УСРР про порядок виконання 
вантажних робіт на залізничному транспорті. Накази Всесоюзного об’єднання «Союзтранс». 

Протоколи загальних зборів працівників.  

Опис 2 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Наказ по Єкатерининської залізниці про стягнення штрафів за недоброякісну переробку та 
перевезення експортних товарів. 

Директивні вказівки Харківської обласної контори «Союзтранс» про облік військовозобов’язаних 
працівників. 

Списки працівників. 

Ф.Р-978 Херсонське відділення Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР «Торгзін», 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 29; 1930-1936 рр.  

Опис 1 
Справ: 22; 1932-1936 рр. 

Накази, постанови Всесоюзного об’єднання «Торгзін», Держбанку СРСР про організацію 
українського філіалу, відкриття нових торгових пунктів, реалізацію товарів, збір лому золота, продаж 
дорогоцінних металів скупним пунктам.  

Накази про облік товарів та майна, встановлення зарплати працівникам. 
Протоколи загальних зборів працівників, економічних нарад, засідань робітничо-контрольної комісії. 
Акти обстежень магазинів, складів, торгових пунктів, експертизи та реалізації товарів. Листування з 

іноземними фірмами про закупівлю товарів. 
Баланси, обігові відомості. Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Опис 2 
Справ: 7; 1930-1935 рр. 

Наказ, розпорядження Всесоюзного об’єднання «Торгзін», Херсонського міського відділення НКВС 
про припинення виплати переказів з Німеччини, Швейцарії, методах портової торгівлі об'єднання. 
Вказівки Всеукраїнської державної торгової контори експорту та імпорту. 

Протоколи засідань атестаційної комісії Херсонської міжрайбази «Торгзін». 
Листування з правлінням Всесоюзного об’єднання «Торгзін» про покращення постачання іноземних 

суден, відкриття і роботу буфетів, барів для іноземців, рух кадрів. 
Списки працівників. 

Ф.Р-979 Торгово-промислова фірма «Красень» Державного комітету України з легкої і текстильної 
промисловості, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1154; 1927-1941, 1944-1995 рр.  

Опис 1 
Справ: 88; 1927-1941 рр. 

Накази, розпорядження ВРНГ УРСР, Наркомату легкої промисловості УРСР, Укршвейоб’єднання.  
Статут фабрики. Протоколи загальних зборів працівників, виробничих і технічних нарад, засідань 

розціночно-конфліктної комісії.  
П’ятирічні, річні плани виробництва продукції, промислово-фінансові плани, звіти про виконання 

планів, зростання продуктивності праці, підготовку і чисельність робітників. Кон’юнктурні звіти. 
Інвентаризаційний опис устаткування фабрики (1940). Локальні угоди з Іваново-Вознесенським 

державним текстильним трестом, профільними організаціями про постачання сировини для 
виробництва. 

Документи про проведення соцзмагань цехів, протоколи засідань комісії по визначенню передовиків 
виробництва (1929-1932).  

Технічний проект житлового будинку-гуртожитку (1939). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, акти ревізії виробничо-фінансової діяльності.  
Накази з особового складу. Списки, довідки, заяви, посвідчення, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 

Опис 3 
Справ: 873; 1944-1995 рр. 

Секретаріат 
Накази директора, генерального директора. 
Загальний відділ 

Постанови Ради Міністрів СРСР, накази, циркуляри, інструкції Головшвейпрому СРСР, Наркомату 
легкої промисловості УРСР, рішення Херсонського облвиконкому.  

Книга наказів по ліквідованому взуттєво-швейному комбінату. 
Протоколи загальних зборів працівників, технічних нарад у директора. Річні звіти про роботу.  
Листування з Херсонським обласним управлінням легкої промисловості про покращення якості 

продукції, проведення річної інвентаризації. 
Колективний договір. 
Відділ кадрів  

Накази директора. Протоколи засідань атестаційних комісій. Звіти про роботу, підготовку та 
підвищення кваліфікації кадрів. Договори про індивідуальне навчання працівників. Навчальні плани. 
Списки, характеристики працівників.  

Плановий відділ 
Норми виробітку, розцінки на індивідуальний пошив. Схеми технологічного процесу на пошив 

суконь. 
Статистичні звіти про випуск продукції. 
Довідки про хід соцзмагань.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Планово-виробничий відділ 

Накази Херсонського раднаргоспу, обласного управління легкої промисловості. Рішення 
господарського активу робітників промисловості і будівництва.  

Техпромфінплани, плани випуску продукції, звіти, статистичні звіти про їх виконання. Плани, звіти, 
акти про впровадження нової техніки і передової технології. 
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Планово-економічний відділ 
Накази Херсонського раднаргоспу, обласного управління легкої промисловості. 
Техпромфінплани, плани, звіти про виробництво і реалізацію продукції. 
Відділ постачання 

Накази Головшвейпрому СРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР.  
Виробничо-технічний відділ 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР. 
Плани, статистичні звіти про впровадження нової техніки і передової технології, використання винаходів. 
Документи інженера з техніки безпеки 

Комплексний план покращення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів, статистичний 
звіт про його виконання. 

Відділ головного механіка 
Відомості про наявність імпортного обладнання. 
Відділ праці та зарплати 

Плани по праці, статистичні звіти про їх виконання. Аналізи використання фонду зарплати. 
Документи про проведення соцзмагання серед колективів фабрики. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Науково-технічне товариство 

Протоколи засідань ради товариства, звітно-виборчих зборів. 
Технічна бібліотека 

Плани, звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Накази директора. Звіти про виробничо-фінансову діяльність.  

Опис 4 
Справ: 193; 1948-1995 рр. 

Постанови, розпорядження Президій ВЦРПС, ВУРПС, Українського республіканського комітету 
профспілки працівників промисловості товарів широкого вжитку, ІІІ республіканської профспілкової 
конференції, обкому профспілки, Херсонського раднаргоспу.  

Протоколи профспілкових конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань адміністрації, 
фабкому. 

Плани роботи фабкому, колективів художньої самодіяльності. Статистичні звіти, довідки про 
запровадження нової техніки і передової технології, роботу фабкому, проведення звітно-виборчих зборів 
в профгрупах, екскурсій по фабриці. Відомості про підсумки соцзмагання. 

Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 
Акт перевірки роботи дитсадку (1965). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виробничо-фінансову діяльність. Списки працівників.  
Редакція радіовузла фабрики 

Плани роботи. 
Рада колективу фізкультури Херсонської швейної фабрики «Більшовичка» добровільного 

спортивного товариства «Авангард» 
Протоколи засідань, плани, звіти про проведення спортивних змагань. Дипломи, грамоти за 

досягнення у спорті. 
Листування з методистами Києва, Євпаторії, Жданова з обміну досвідом.  

Ф.Р-980 Завод карданних валів імені ХХV з'їзду КПРС Всесоюзного виробничого об'єднання по 
виробництву автомобільних агрегатів і деталей Міністерства автомобільної промисловості 
СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 890; 1926-1932, 1944-1983 рр.  

Опис 1 
Справ: 10; 1926-1932 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату праці СРСР, Українського республіканського тресту обозобудування, 
листування з трестом про хід виконання виробничих програм, організацію протиповітряної та 
протипожежної оборони, облік військовозобов'язаних та бронювання робочої сили, наявність інженерно-
технічних та робочих місць. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 2 
Справ: 692; 1944-1983 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, 

Головного управління ремонтних підприємств УРСР, директора.  
Протоколи виробничих нарад. 
Доповідні записки про будівництво заводу.  
Листування з Херсонським раднаргоспом про засвоєння і випуск нової продукції. 
Планово-економічний відділ 

Плани розвитку заводу. Виробничі плани, техпромфінплани. 
Прейскуранти, розроблені заводом. 
Планово-виробничий відділ 

Накази Державного тресту ремонтних підприємств СРСР.  
Паспорт заводу. 
Протоколи постійно діючої виробничої наради.  
Виробничі, технічні плани, статистичні звіти про їх виконання. Відомості про наявність виробничих і 

допоміжних цехів, обладнання. 
Листування з місцевими організаціями про відбудову заводу.  
Штатні розписи, відомості про чисельність працівників, кошториси видатків. 
Відділ праці і зарплати 

Статистичні звіти про виконання норм виробітку. 
Листування з управліннями машинобудівної, металургійної, хімічної, нафтопереробної 

промисловості Херсонського раднаргоспу про підвищення продуктивності праці. 
Штатні розписи, кошториси адміністративних видатків. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань технічної ради. 
Звіти, статистичні звіти про надходження, впровадження нової техніки. 
Технічний проект, фінансові розрахунки, кошториси на відбудову заводу, будівництво житлових 

будинків. 
Креслення продукції заводу.  
Відділ головного технолога 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани механізації, автоматизації виробничих процесів і автоматизованих систем (1970). Статистичні 

звіти про виконання науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт. 
Бюро з охорони праці та техніки безпеки 

Аналіз, довідка про стан травматизму, охорону праці. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітальних робіт, статистичні звіти про їх виконання. 
Листування з Державними плановими комітетами СРСР і УРСР, Херсонським раднаргоспом про 

капітальне будівництво.  
Відділ технічного контролю 

Положення про відділ. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. 
Списки працівників. 
Бухгалтерія 

Плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність.  

Опис 3 
Справ: 11; 1944-1965 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, розпорядження Херсонського раднаргоспу.  
Виробничі плани, плани по праці.  
Листування з Раднаргоспом УРСР, Українським ремонтним трестом, обласним штабом МППО про 

злочини нацистських окупантів, порядок обліку трофейного майна, підготовку до протиповітряної 
оборони, експорт та імпорт товарів, обладнання, матеріалів. 

Довідка про історію заводу. 
Відомості про використання заводу в мобілізаційних умовах. 
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Списки працівників. 

Опис 4 Заводський комітет 
Справ: 167; 1980-1983 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань завкому. 
Плани, звіти про роботу завкому. Статистичні звіти про профспілкове членство. Довідки про 

виконання соцзобов’язань. 
Фінансові звіти про виконання профбюджету, роботу піонерського табору «Ювілейний». Кошториси 

прибутків і видатків, державного соцстраху.  
Штатні розписи. Колективні договори. 

Опис 5 
Справ: 10; 1956-1965 рр. 

Генеральний план заводу. Проектні завдання по технічних засобах охорони заводу, інженерно-
технічних споруд служби МППО. Технічний звіт інженерно-геодезичної зйомки території заводу. 

Ф.Р-981 Херсонський консервний завод ім. 8 Березня Управління харчової промисловості 
Херсонського Раднаргоспу, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 687; 1928-1939, 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 403; 1928-1939 рр. 

Секретаріат 
Накази, розпорядження Наркомату постачання УСРР, Всесоюзного державного та Українського 

об'єднань консервної промисловості, листування з ними про роботу заводу, планування, фінансування 
виробництва, закупівлю сировини, збут продукції. Накази директора. 

Протоколи загальних зборів працівників. 
Кон’юнктурний огляд консервної промисловості СРСР (1931). 
Відділ капітального будівництва 

Економічні обґрунтування будівництва заводу, опис технологічних процесів. Листування з 
державними, кооперативними установами про будівництво. 

Кошториси на ремонт. 
Договори про оренду приміщень.  
Оперативний відділ 

Накази, розпорядження Головного управління консервної промисловості СРСР. 
Листування з установами, підприємствами про постачання сировини і тари, відвантаження продукції. 
Відділ сировини 

Постанови Комітету по заготівлі при РНК СРСР про перевірку доцільності будівництва Херсонського 
заводу, заготівельних цінах на овочі. 

Протоколи адміністративно-технічних нарад, нарад голів сільрад, колгоспів та бригадирів з 
працівниками заводу. 

Відомості постачання сировини. Документи конференції колгоспів-постачальників, листування з 
ними про заготівлю сировини, реалізацію продукції заводу. 

Відомості про врожайність, виконання плану контрактації. Стандарти на овочі та фрукти. 
Відділ постачання та збуту 

Накази Наркомату постачання СРСР про постачання підприємств консервної промисловості 
сировиною. 

Звіти, відомості про рух продукції та сировини. Договори, листування з м’ясокомбінатами про 
постачання м’яса.  

Акти, розрахунки, накладні на продукцію. 
Правління заводського робітничого кооперативу 

Накази, циркуляри Головного управління консервної промисловості СРСР, Одеської 
облспоживспілки. 

Протоколи засідань правління та оргбюро кооперативу. 
Зведення про товарообіг, діяльність ревізійної комісії кооперативу. 
Списки працівників. 
Бухгалтерія 

Протоколи технічних нарад, засідань інвентаризаційно-балансової комісії.  
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Баланси, касові, авансові звіти. 
Списки інженерно-технічного та молодшого персоналу. Особові рахунки, відомості нарахування 

зарплати працівникам. 
Підписні листи на допомогу іспанським революціонерам. 
ІТР 

Особові рахунки працівників. 
Експертний цех 

Особові рахунки працівників. 
Консервний цех 

Особові рахунки працівників. 
Томатний цех 

Особові рахунки працівників. 
Халвичний цех 

Особові рахунки працівників. 
Фабрикантний цех 

Особові рахунки працівників. 
Засолювальний цех 

Особові рахунки працівників. 
Будівельний цех 

Особові рахунки працівників. 
Вантажний цех 

Особові рахунки працівників. 
Господарський цех 

Особові рахунки працівників. 
Склад готової продукції 

Особові рахунки працівників. 
Ящично-бондарний цех 

Особові рахунки працівників. 
Ремонтно-механічний цех 

Особові рахунки працівників. 
Автотранспорт 

Особові рахунки працівників. 
Водний транспорт 

Особові рахунки працівників. 
Пожежно-сторожова охорона 

Особові рахунки працівників. 
ФЗН 

Особові рахунки працівників. 
Приміське господарство 

Особові рахунки працівників. 
Їдальня 

Особові рахунки працівників. 
Молодший обслуговуючий персонал 

Особові рахунки працівників. 

Опис 3 
Справ: 20; 1944-1945 рр. 

Загальний відділ 
Накази Українського об'єднання консервної промисловості, листування з ним про відновлення 

заводу. 
Відділ капітального будівництва 

Документи по капітальному будівництву. 
Плановий відділ 

Плани, звіти про роботу. 
Відділ кадрів 

Зведення про рух робочої сили. 
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Опис 4 
Справ: 196; 1944-1961 рр. 

Секретаріат  
Накази Головного управління консервної промисловості СРСР, Українського об'єднання консервної 

промисловості, рішення Херсонської обласної ради, раднаргоспу.  
Статут заводу. 
Протоколи виробничих, технічних нарад, рішення диспетчерських нарад. 
Аналізи діяльності заводу. Звіти бригад відмінної якості. 
Листування з Головним управлінням консервної промисловості СРСР про виділення складських 

приміщень. 
Штатні відомості витрачання зарплати. 
Колективні договори. 
Плановий відділ 

Накази Головного управління консервної промисловості СРСР. 
Промфінплани, плани, звіти по виробництву, собівартості продукції. Розрахунки валової і товарної 

продукції. Звіти бригад відмінної якості. 
Штатні розписи, кошториси управлінських видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи засідань ради винахідників і раціоналізаторів. 
Звіти про виконання планів з виробництва, заготівлю, реалізацію овочів.  
Кошториси видатків.  
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 5 Завком профспілки працівників харчової промисловості  
Справ: 68; 1954-1969 рр. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань завкому. 
Плани, статистичні звіти про роботу завкому. 
Соцзобов’язання. 

Ф.Р-983 Херсонське відділення Миколаївської обласної контори по заготівлі і збуту плодів і овочів 
(«Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 65; 1937-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1937-1939 рр. 

Накази Наркомату заготівлі СРСР, Головного управління по заготівлі та збуту овочів «Союззаготпло-
доовоч», Всеукраїнського об'єднання «Укрзаготплодоовоч» та його Миколаївської обласної контори про 
держплан заготівлі овочів, встановлення заготівельних цін, правила та умови зберігання продукції. 

Протоколи виробничих, адміністративно-технічних нарад, засідань інвентарно-балансової комісії. 
Зведення про конвенційні ціни, норми оперативних видатків, виконання плану заготпунктами, роботу 

районних контор. Акти ревізії районних контор. 
Договори про соцзмагання. 

Ф.Р-984 Херсонський судноремонтний завод ім. В. В. Куйбишева Всесоюзного промислового 
об'єднання по ремонту флоту, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1050; 1930-1937, 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1930-1937 рр. 

Накази Наркомату водного транспорту УСРР, Українського Чорноморського державного рибного 
тресту, Головного управління рибної та морської звіробійної промисловості СРСР про підготовку до 
осінньої путини, проведення інвентаризації товарів та матеріальних цінностей, рух кадрів.  

Протоколи виробничих, технічних нарад, засідань інвентаризаційної комісії. 
Звіт про роботу (1932), техніко-економічні показники роботи судноверфі (1937). 
Договори, креслення, кошториси, акти, листування про постачання матеріалів, будівництво і ремонт 

рибопромислових суден, вилов риби на території судноверфі. 
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Накази з особового складу, списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 51; 1932-1936 рр. 

Накази Українського державного рибного тресту, листування з ним про пожежно-сторожову 
охорону, встановлення розміру зарплати працівникам галузі, облік особового складу, проведення 
мобілізаційної роботи. 

Листування з морською прикордонною базою НКВС УСРР, сільрадами про соціальне походження 
працівників, проектування та будування учбового корабля. 

Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

Опис 3 
Справ: 11; 1947-1951 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР, накази Головного управління суднобудування, судноремонту 
західних районів Міністерства рибної промисловості СРСР, начальника Херсонського міського штабу 
МППО, рішення Херсонського облвиконкому.  

Листування з військово-морським комендантом Херсонського порту про роботу судноверфі. 

Опис 4 
Справ: 764; 1986-1993 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження директора. 
Планово-економічний відділ 

Виробничі плани, звіти про їх виконання. 
Відділ капітального будівництва 

Протоколи нарад про реконструкцію заводу (1957). 
Звіти про виконання планів капіталовкладень та планів по праці. 
Відділ наукової організації праці та зарплати 

Плани по праці, звіти про їх виконання. 
Соцзобов’язання. Колективні договори. 
Технічний відділ 

Плани впровадження нової техніки. 
Документи інженера з техніки безпеки 

Звіти, доповідні записки, довідки про стан техніки безпеки на заводі. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акт про передачу судноверфі в підпорядкування Міністерства рибної промисловості СРСР (1947). 

Опис 5 Школа ФЗН 
Справ: 1; 1935 р. 

Особові рахунки учнів. 

Опис 6 Заводський комітет промислових профспілок робітників рибної промисловості 
Справ: 188; 1957-1993 рр. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань профкому. 
Плани, звіти про роботу. Документи про соцзмагання. 
Колективні договори. 

Ф.Р-985 Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів (міжрайколгосприбакспілка) 
Українського державного рибного тресту, м. Херсон Одеської області 
Справ: 34; 1931-1936 рр. 

Опис: 1 
Справ: 34; 1931-1936 рр. 

Листування з Українським трестом риболовецьких колгоспів, Українським Чорноморським 
державним рибним трестом, Голопристанським райвиконкомом про заготівлю риби, підготовку до 

335 



 

весняної путини, преміювання працівників, затвердження кошторису надзвичайних видатків, 
мобілізаційну підготовку підприємств рибної промисловості. 

Плани евакуації працівників. 

Ф.Р-986 Херсонський виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства 
внутрішніх водоймищ УРСР («Укрголоврибгосп»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 1198; 1931-1940, 1944-1947, 1964-1985 рр. 

Опис: 1 
Справ: 37; 1931-1938 рр. 

Накази Головного управління рибної та морської звіробійної промисловості СРСР, Українського 
Чорноморського державного рибного тресту. 

Протоколи технічних нарад. 
Акти, довідки про приймання риби від рибальських артілей. 
Листування з Херсонською судноверф’ю про ремонт моторів, баркасів, перевезення вантажів. 
Договори про соцзмагання. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, списки, заяви, посвідчення, характеристики, відомості нарахування 

зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 40; 1931-1940 рр. 

Циркуляри Наркомату постачання УРСР про забезпечення промислових підприємств робочою 
силою. 

Акти обстеження мобілізаційної роботи, стану протипожежної охорони заводу. 
Журнали «Наставления по забронированию рабочей силы», «Оборона и мобилизация» (1932-1933). 
Кошториси на ремонт обладнання. 
Списки працівників. 
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

Опис 3 
Справ: 37; 1944-1947 рр. 

Накази Наркомату рибної промисловості УРСР, Українського Чорноморського державного рибного 
тресту про дотримання правил вилову риби, розподіл флоту між підприємствами тресту, використання 
імпортного обладнання на заводі, проведення технічного огляду автотранспорту, розвиток підсобних 
господарств промислових підприємств, порядок надання звітності. 

Протоколи виробничих, технічних нарад. 
Промфінплани, акти обстеження роботи, відомості про переробку риби. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність, кошториси видатків, баланси капітального будівництва. 

Опис 5 
Справ: 758; 1964-1974 рр. 

Секретар 
Накази, розпорядження директора. 
Планово-виробничий відділ 

Економічні огляди діяльності. Техпромфінплани. 
Постанови, довідки, листування про проведення соцзмагань. 
Листування з Головним управлінням рибної промисловості СРСР про нагородження передовиків 

виробництва. 
Документи головного механіка 

Протоколи засідань виробничо-технічної ради. 
Статистичні звіти про модернізацію обладнання та механізацію виробничих процесів. 
Виробничий відділ по керівництву колгоспами 

Виробничо-фінансові плани рибоколгоспів, звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про видобуток риби, морепродуктів, використання суден та знарядь лову. 
Відділ по будівництву ставкового господарства 

Звіти про виконання плану рибоводно-меліоративних робіт. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
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Бухгалтерія 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Заводський комітет профспілки працівників харчової промисловості 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 
Фінансові звіти. 
Соцзобов’язання. Колективні договори. 

Опис 6 
Справ: 326; 1975-1985 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження директора. 
Виробничий відділ видобутку та рибгоспів 

Протоколи засідань ради по керівництву риболовецькими колгоспами. 
Плани, звіти про видобуток риби рибоколгоспами. 
Планово-виробничий відділ 

Промфінплани, плани, звіти про постачання харчової продукції. 
Економічні огляди роботи комбінату. Звіти, акти, довідки про розвиток рибного господарства 

області.  
Відділ організації праці та зарплати 

Плани по праці, звіти про їх виконання. 
Відділ головного механіка 

Плани, звіти про впровадження нової техніки, механізацію ручної праці. 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу постійно діючих виробничих нарад. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами. 
Фінансово-бухгалтерський відділ 

Штатні розписи, плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет працівників харчової промисловості 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань профкому. 
Фінансові звіти.  
Соцзобов’язання. Колективні договори. 

Ф.Р-988 Херсонський міський штаб місцевої протиповітряної оборони (МППО), м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 28; 1932-1934, 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1932-1934 рр. 

Постанова Херсонської міськради про навчання населення міста заходам протиповітряної оборони. 
Плани, звіти про роботу. Відомості про обстеження стану протиповітряної оборони в установах і 

підприємствах міста. 

Опис 2 
Справ: 24; 1944-1960 рр. 

Накази начальника. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-989 Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління водного транспорту Південного округу 
шляхів сполучення, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 250; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 132; 1919-1922 рр. 

Адміністративний відділ 
Декрети, постанови Ради Праці та Оборони СРСР про запровадження військового стану на водних 

шляхах сполучення, мобілізацію та трудову повинність спеціалістів водного транспорту, соціальне 
страхування. 

Накази Дніпровського обласного управління водного транспорту про відновлення діяльності водного 
транспорту, проведення націоналізації торгового флоту, порядок перевезення вантажів. 
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Листування з губернськими раднаргоспами, Херсонського морським торговим портом про 
націоналізацію і ремонт суден, перевезення вантажів. 

Заяви, посвідчення працівників. 
Протоколи засідань пленумів райкомводу. 
Експлуатаційний відділ 

Протоколи з'їзду начальників експлуатаційних відділів обласних та районних управлінь водного 
транспорту, засідань губернської транспортної комісії, міжвідомчих службових нарад, нарад працівників 
відділів. 

Звіти, доповіді про роботу, зведення про перевезення вантажів (1921). 
Акти обстежень районних транспортних контор, листування з ними про рух суден, перевезення 

вантажів. 
Списки працівників. 
Механіко-судновий відділ 

Протоколи загальних зборів працівників, службових нарад. 
Акти обстеження суден, ревізії пристаней, складів. Заяви, рапорти, дефективні відомості, кошториси 

на ремонт суден. 
Листування з відділами управління, судноремонтними заводами, механічними майстернями, доками 

про ремонт суден і пристаней, постачання матеріалів, санітарний стан, огляд і охорону суден. 
Списки працівників. 
Фінансовий відділ 

Заяви, посвідчення, довідки, вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 
Листування з райкомводом, відділами управління про стягнення членських внесків, надання 

матеріальної допомоги членам профспілок. 

Опис 2 
Справ: 118; 1920-1923 рр. 

Адміністративний відділ 
Положення про Дніпровське обласне управління водного транспорту, реорганізацію Херсонського 

училища далекого плавання на технікум водного транспорту. 
Накази Дніпровського обласного управління водного транспорту про скорочення штатів, роботу 

ліквідаційної комісії, організацію охорони. 
Протоколи міжвідомчих нарад, загальних зборів працівників, засідань правління, розціночно-

конфліктної комісії, пленарних засідань райкомводу. 
Звіти, доповіді про роботу відділів. 
Листування з комендантом м. Херсон, райкомводом, транспортними конторами про мобілізацію 

працівників водного транспорту на боротьбу з військами Врангеля (1920), вирішення виробничих 
конфліктів, надання дозволу на понаднормові роботи. 

Схема підпорядкування управлінь водного транспорту. 
Накази з особового складу. 
Механіко-судновий відділ 

Протоколи нарад працівників дільниці днопоглиблювальних робіт, загальних зборів судновласників 
с. Гола Пристань, листування з ними про організацію трудової артілі. 

Звіти, доповіді про роботу відділу. 
Акти обстеження суден, барж, доків, пристаней. Дефективні відомості на ремонт суден.  
Зведення про збитки, заподіяні білогвардійцями. 
Листування з відділами управління, транспортними конторами, райкомводом про проведення 

днопоглиблювальних робіт, підйом та ремонт суден, продовольче постачання працівників та виплату 
зарплати працівникам. 

Списки працівників. 
Комерційно-експлуатаційний відділ 

Накази управління про організацію Херсонського вантажно-пасажирського агентства, мобілізацію 
вітрильного флоту, заготівлю палива. 

Протоколи службових нарад. 
Доповіді про стан пристаней. 
Листування з транспортними конторами, пристанями про рух, підготовку їх до навігації, суден, 

ремонт пристаней. Розклад вантажно-пасажирських рейсів. 
Списки працівників. 

 338 



Канцелярія головного інженера 
Протоколи засідань колегії управління, нарад комісії з розробки планів ремонтних робіт про передачу 

суден комітету морських сил. 
Акти огляду суден, ремонтні відомості. 
Листування з продовольчим відділом про продовольче постачання працівників. 
Відділ шляхів та портів 

Накази управління про організацію та реорганізацію установ управління водного транспорту. 
Листування з відділом постачання про заготівлю бутового каменю. 
Фінансовий відділ 

Доповіді про роботу відділу. 
Листування з Командуючим морськими силами Республіки, комендантом м. Миколаїв, ліквідаційною 

комісією про утримання команд пароплавів, проведення інвентаризації, рух кадрів. 
Список, вимогові відомості на видачу зарплати працівникам. 
Матеріально-господарський відділ 

Накази начальника, протоколи виробничих нарад про організацію майстерень. 
Звіти, доповіді про роботу. 
Листування з установами міста про ремонт суден та робочих приміщень, постачання необхідних 

матеріалів. 

Ф.Р-990 Херсонський міжобласний трест по заготівлі і переробці бавовни «Заготбавовнотрест» 
Міністерства бавовництва УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1109; 1931-1941, 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 237; 1931-1940 рр. 

Накази, постанови, інструкції Наркомату заготівлі УРСР. Протоколи нарад трестів 
«Союззаготбавовна» та «Укрзаготбавовна», Всеукраїнських нарад працівників бавовняної 
промисловості, нарад Миколаївського бавовнозаводу, експертних районних нарад. 

Проект другої бавовняної п’ятирічки в Україні на 1932-1937 роки, районування бавовнику. 
Звіти, зведення, доповіді про посіви, заготівлю і переробку бавовни-сирцю, будівництво 

бавовнозаводів. Програми розвитку бавовництва, ефективність бавовництва в колгоспах Скадовського 
району. 

Ескізний проект трансформаторної підстанції, пояснювальні записки до проекту будівництва 
сушильно-очисного цеху Херсонського бавовнозаводу. 

Акти обстеження складів. 
Судові справи (1934). 
Листування з Мелітопольською міжрайонною конторою по заготівлі і переробці бавовни, установами 

«Союззаготбавовни», бавовноочисними заводами про заготівлю і переробку бавовни, обладнання 
заводів. Листування з Ташкентським бавовнозаводом про обмін досвідом роботи. 

Списки працівників, відомості про рух кадрів. 
Акти обстеження роботи місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 24; 1944 р. 

Виробничий відділ 
Постанови РНК УРСР, накази, директивні вказівки Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Планово-економічний відділ 

Накази Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Звіт про роботу Генічеського бавовнозаводу. 
Відділ заготівлі 

Накази, положення Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Листування з заготбавовнопунктами про стан посівів бавовнику. 
Відділ постачання 

Накази Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Звіти про роботу підсобних господарств. 
Протоколи засідань місцевкомів. 
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Відділ кадрів 
Циркулярні розпорядження Наркомату текстильної промисловості УРСР про роботу з кадрами, 

техніку безпеки, охорону праці. 
Листування з бавовнозаводами про рух кадрів. Списки, заяви, характеристики працівників.  
Відомості нарахування зарплати працівникам Голопристанського бавовнопункту. 

Опис 3 
Справ: 56; 1945 р. 

Виробничий відділ 
Накази Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Протоколи технічних нарад. 
Проект відбудови Генічеського бавовнозаводу, кошториси на відбудову майстерень і складських 

приміщень заводів тресту. 
Планово-економічний відділ 

Промфінплани Херсонського міжобласного тресту, квартальні плани роботи відділів. Звіт про роботу 
Генічеського бавовнозаводу. 

Кон’юнктурні огляди роботи бавовняної промисловості. Відомості про посівні площі бавовнику по 
районах. 

Відділ заготівлі 
Накази, інструкції Наркомату текстильної промисловості УРСР, постанови Херсонського 

облвиконкому про заготівлю бавовни. 
Відомості про проведення посівної кампанії. Рознарядка на завезення бавовникового насіння з 

Середньої Азії. 
Листування з бавовнозаводами про роботу підсобних господарств. 
Відділ постачання 

Накази Наркомату текстильної промисловості УРСР, протоколи засідань тресту «Укрзаготбавовна». 
Листування з бавовнозаводами про збут продукції. 
Відділ кадрів 

Накази, рішення колегії Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
Доповідні записки про роботу курсів бавовників. 
Накази з особового складу, списки, заяви, характеристики працівників. 
Бухгалтерія 

Накази з особового складу, особові рахунки працівників. 

Опис 4 
Справ: 84;1946 р. 

Виробничий відділ 
Накази, розпорядження Міністерства текстильної промисловості УРСР, постанови Державної комісії 

стандартів. 
Рішення Херсонського облвиконкому про житлове та промислове будівництво. Кон’юнктурні огляди 

капітального будівництва. Акти приймання в експлуатацію об’єктів капітального будівництва по 
бавовнозаводах. 

Довідки про відбудову бавовноочисної промисловості Півдня УРСР. 
Звіти про виробництво продукції на підприємствах тресту. 
Листування з бавовнозаводами про дотримання норм техніки безпеки. 
Списки працівників. 
Планово-економічний відділ 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Протоколи загальних зборів працівників. 
Промфінплани, виробничі плани, звіти про їх виконання, рух бавовняної продукції. Звіт про роботу 

Генічеського бавовнозаводу. 
Договори про перевезення вантажів. 
Листування з бавовнозаводами про економію електроенергії, роботу підсобних господарств. 
Відділ заготівлі 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР, рішення Херсонського облвиконкому. 
Акти перевірки збору врожаю бавовнику по області. Листування з бавовнозаводами про апробацію 

сортового насіння, хід заготівлі бавовнику, роботу підсобних господарств. 
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Відділ постачання 
Накази, розпорядження Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Протоколи засідань місцевкому. 
Відділ кадрів 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Інструкції про підготовку і підвищення кваліфікації працівників на підприємствах. 
Накази по Миколаївському, Генічеському бавовнозаводам з особового складу. Списки, особові 

картки, автобіографії працівників. 
Адміністративно-господарський відділ 

Відомості про особовий склад. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи бавовнозаводів. 
Накази з особового складу.  
Протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти перевірки фінансового стану тресту. Квартальні 

бухгалтерські звіти.  

Опис 5 
Справ: 86; 1947 р. 

Виробничий відділ 
Накази, розпорядження, інструкції Міністерства текстильної промисловості УРСР.  
Доповідні записки про реконструкцію і капітальний ремонт бавовнозаводів, відбудову Генічеського 

бавовнозаводу, відновлення бавовницької колгоспної мережі. 
Плани випуску готової продукції. 
Плани, кошториси капітального ремонту будинків і обладнання по бавовнозаводах, акти приймання 

заводів після капітального ремонту. 
Листування з бавовнозаводами про надання звітності по капітальному будівництву, постачанню 

обладнання, реалізації готової продукції. 
Списки працівників. 
Планово-економічний відділ 

Накази, директивні вказівки Міністерства текстильної промисловості УРСР.  
Промфінплан, плани здачі металобрухту підприємствами текстильної промисловості. Звіти про 

виконання плану капітальних робіт. Звіт про роботу Генічеського бавовнозаводу. 
Відомості про хід збирання та зберігання бавовни-сирцю.  
Листування з бавовнозаводами про виконання державного плану відновлення і розвитку текстильної 

промисловості УРСР, фонди зарплати. 
Відділ заготівлі 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР, постанови, рішення Херсонського 
облвиконкому про хід заготівлі бавовни-сирцю. 

Звіти бавовнозаводів, заготпунктів про хід збирання врожаю. 
Листування з Міністерством текстильної промисловості УРСР, бавовнозаводами про хід контрактації 

бавовни-сирцю, перевірку якості бавовникового насіння, роботу підсобних господарств, рух кадрів. 
Відділ постачання 

Накази, розпорядження Міністерства текстильної промисловості УРСР, постанови Херсонського 
облвиконкому. 

Листування з бавовнозаводами про організацію перевезень бавовни-сирцю, роботу підсобних 
господарств. 

Відділ кадрів 
Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Відомості про проведення соцзмагань. 
Листування з бавовнозаводами про роботу з кадрами. 
Списки, заяви, характеристики працівників бавовнозаводів. 
Адміністративно-господарський відділ 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Листування з установами м. Херсон про хід збиральної кампанії. 
Бухгалтерія 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Списки, довідки, посвідчення працівників. 
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Опис 6 
Справ: 100; 1948 р. 

Виробничий відділ 
Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР.  
Плани, відомості про капітальне будівництво, акти приймання об’єктів будівництва. 
Звіти про витрачання матеріалів по бавовнозаводах. 
Протоколи загальних зборів працівників, доповідні записки про облік раціоналізаторських 

пропозицій по Генічеському бавовнозаводу. 
Листування з Міністерством текстильної промисловості УРСР, бавовнозаводами про технічне 

переобладнання заводів, укладання колективних договорів, рух кадрів. 
Планово-економічний відділ 

Накази, циркуляри Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Плани, проекти виконання п’ятирічки за чотири роки. Виробничо-фінансовий план. Плани, звіти про 

роботу Генічеського бавовнозаводу, підсобних господарств. Відомості про підготовку до весняної сівби. 
Історичні довідки про розвиток бавовництва на Херсонщині. 
Листування з бавовнозаводами про перегляд норм виробітку. 
Штатні розписи. Списки працівників. 
Відділ заготівлі 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР, рішення Херсонського, Миколаївського 
облвиконкомів. 

Доповідні записки про роботу бавовнопунктів по контрактації бавовни. Картки обліку бавовни. 
Відомості про закріплення земель під бавовниками по колгоспах.  

Листування з райвиконкомами, бавовнозаводами про заготівлю і переробку бавовнику, капітальне 
будівництво, заготівлю картоплі. 

Відділ кадрів 
Накази, циркуляри Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Протоколи засідань атестаційної комісії. 
Листування з бавовнозаводами про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, розгортання 

соцзмагань. 
Списки, особові картки, автобіографії працівників. 
Відділ постачання 

Кошторис на капітальне будівництво підсобних приміщень. 
Звіти про витрати пального по бавовнозаводах. Листування з бавовнозаводами про заготівлю 

будматеріалів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 
Бухгалтерія 

Накази, циркуляри Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Протоколи інвентаризаційних нарад. 
Штатні розписи бавовнозаводів. 
Адміністративно-господарський відділ 

Накази, циркуляри Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
Рішення Молотовського райвиконкому про передачу тресту житлового будинку. Акти інвентаризації 

майна тресту. 
Довідки, довіреності працівників. 

Опис 7 
Справ: 111; 1949 р. 

Виробничий відділ 
Накази, протоколи засідань колегій Міністерств легкої, текстильної промисловості УРСР, 

Херсонського обласного управління сільського господарства, листування з ними про районування 
бавовни, оплату зданої сировини, капітальне будівництво в галузі, рух кадрів. 

Титульні списки на будівництво, звіти, доповідні записки, кошториси на капітальне та житлове 
будівництво. 

Відділ заготівлі 
Накази, директивні вказівки Міністерства легкої промисловості УРСР про апробацію посівів 

бавовнику, заготівлю насіння, порядок здачі колгоспами бавовни-сирцю, якість бавовни. 
Листування з бавовнозаводами, заготпунктами про заготівлю бавовни. 
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Планово-економічний відділ 
Постанови Ради Міністрів УРСР, накази Міністерства легкої промисловості УРСР, тресту 

«Укрзаготбавовна» про розгляд кошторисів на бавовноочисні машини, оптові ціни на бавовну. 
Звіт про роботу Генічеського бавовнозаводу. 
Акти приймання в експлуатацію об’єктів після капітального ремонту. 
Відділ постачання 

Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР про постачання сировини, відвантаження 
готової продукції. 

Відомості про організацію та діяльність підсобних господарств при бавовнозаводах. 
Відділ кадрів 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР про роботу з кадрами, проведення дитячої 
оздоровчої кампанії. 

Накази з особового складу, списки, особові справи, заяви працівників. 
Бухгалтерія  

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР про ведення бухгалтерської звітності, зниження 
собівартості продукції. 

Фінансовий план, баланс на 1949 рік. 
Накази по тресту про преміювання. 
Адміністративно-господарський відділ 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР про роботу інспекції по контролю за якістю 
бавовни. 

Договори про виконання робіт. 
Довідки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 8 
Справ: 7, 1949 р. 

Виробничий відділ 
Звіти, зведення про якість бавовни по області, чисельність адміністративно-управлінського апарату, 

наявність автотранспорту. 
Технічні характеристики, креслення машин, договори з бавовнозаводами про постачання обладнання. 
Відділ заготівлі 

Протоколи засідань Херсонського, Запорізького обласних управлінь сільського господарства. 
Плани, відомості апробації та комплектування бавовни. 
Бухгалтерія 

Зведені акти перевірки розрахунків з колгоспами. 
Доручення, довідки працівників. 

Опис 9 
Справ: 93; 1950 р. 

Виробничий відділ 
Накази, інструкції Міністерства бавовництва УРСР про виконання плану впровадження нової 

техніки, покращення якості бавовни-волокна, зберігання промислового обладнання, реконструкцію 
бавовнозаводів, будівництво бавовнопунктів. 

Виробничі звіти. 
Кон’юнктурні огляди капіталовкладень тресту, титульні списки, звіти, кошториси з капітального 

будівництва. Протоколи нарад приймальної комісії, акти приймання бавовнозаводів та окремих об’єктів 
після капітального ремонту. 

Списки працівників тресту. 
Відділ заготівлі 

Накази Міністерства бавовництва УРСР про районування, заготівлю бавовни-сирцю. 
Накази по бавовнозаводах про апробацію посівів та заготівлю насіння. 
Звіти, відомості про заготівлю, зберігання, відвантаження бавовни. 
Листування з постачальниками про зустрічний продаж товарів. 
Планово-економічний відділ 

Накази по тресту. 
Звіти про виконання плану собівартості товарної продукції, роботу підсобних господарств 

бавовнозаводів. 
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Відділ кадрів 
Накази з особового складу, списки, особові листи, характеристики працівників. 
Листування з бавовнозаводами, заготпунктами про підвищення кваліфікації працівників. 
Документи про проведення соцзмагання. 
Відділ постачання 

Накази Міністерства бавовництва УРСР про здачу металобрухту, заготівлю тари. 
Відомості про наявність неліквідних матеріалів по тресту. Зведення про необхідні матеріали по 

бавовнозаводах. 
Адміністративно-господарський відділ 

Накази по тресту про перейменування «Укрзаготбавовнотресту» в «Заготбавовнотрест», передачу 
Генічеського заводу Запорізькому тресту, перехід тресту в систему Міністерства бавовництва УРСР. 

Положення про заводи «Заготбавовнотресту». 
Списки, довідки, доручення, заяви працівників. 
Бухгалтерія 

Накази Міністерства бавовництва УРСР про соціальне страхування, боротьбу з розкраданням на 
підприємствах. 

Відомості про затвердження штатного розпису. 

Опис 10 
Справ: 7, 1950 р. 

Відділ заготівлі 
Рішення Миколаївського та Херсонського облвиконкомів про план заходів по зрошенню бавовни-

сирцю. 
Доповідні записки, листування з заводами про закупівлю бавовни. Акти перевірки обробки 

бавовнику по області. 
Листування з Міністерством бавовництва УРСР, заводами про постачання насіння. 
Бухгалтерія 

Листування з Міністерством бавовництва УРСР, заводами про надання кредитів. 
Акти, зведення про видачу грошових та натуральних авансів по трудоднях, перевірку розрахунків з 

колгоспами, виплату премій. 

Опис 11 
Справ: 16, 1950 р. 

Виробничий відділ 
Накази Міністерства бавовництва СРСР, листування з ним про удосконалення технологічного 

обладнання на заводах, стан промислової санітарії і техніки безпеки, раціоналізацію та винахідництво. 
Статистичні звіти про перевірку якості бавовни на бавовноочисних заводах. 
Акти нещасних випадків на виробництві. 
Планово-економічний відділ 

Статистичні звіти про рух продукції, виконання плану з основних показників. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Інспекція пожежної охорони 

Накази, плани, листування про покращення роботи та стан пожежно-сторожової охорони. 
Звіти, зведення про стан протипожежної охорони заводів та заготпунктів. 

Опис 12 
Справ: 17, 1948-1949 рр. 

Планово-економічний відділ 
Статистичні звіти про виконання плану з основних показників роботи бавовнозаводів, планів по 

праці, норм виробітку, капіталовкладень, про рух та якість продукції, роботу вантажного 
автотранспорту. 

Опис 13 
Справ: 39, 1951 р. 

Виробничий відділ 
Накази Міністерства бавовництва СРСР, листування з ним про покращення роботи бавовнозаводів, 

капітальне будівництво в галузі. 
Плани фінансування капітальних вкладень, звіти про їх виконання. 
Акти приймання бавовнозаводів після капітального ремонту. 
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Відділ заготівлі 
Плани, відомості, наряди на збут бавовни, залишків технічного насіння. 
Планово-економічний відділ 

Звіти про роботу, статистичні звіти про рух продукції. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Відділ кадрів 

Листування з Міністерствами бавовництва СРСР та УРСР про роботу з кадрами, організацію курсів 
підвищення кваліфікації. 

Інспекція пожежної охорони 
Накази, директивні вказівки Міністерства бавовництва УРСР про покращення стану протипожежної 

охорони на підприємствах бавовняної промисловості по Херсонській області. 

Опис 14 
Справ: 54; 1944-1952 рр. 

Виробничий відділ 
Накази Міністерства бавовництва СРСР, начальника тресту. 
Листування з бавовнозаводами про механізацію трудомістких процесів.  
Відділ заготівлі 

Відомості про заготівлю та відвантаження бавовни. 
Відділ кадрів 

Особові справи працівників. 
Відділ постачання 

Накази, директивні вказівки, довідки Міністерств бавовництва СРСР та УСРР. 
Адміністративно-господарський відділ 

Накази, директивні вказівки, довідки Міністерств бавовництва СРСР та УРСР. 
Звіти про роботу.  
Інспекція пожежної та вахтерської охорони 

Накази, плани, листування про покращення про покращення стану протипожежної та сторожової 
охорони. 

Списки, зведення про особовий склад пожежних дружин, пожежно-сторожової охорони 
бавовнозаводів. 

Опис 15 
Справ: 129; 1944-1950 рр. 

Особові справи працівників. 

Опис 16 
Справ: 22; 1933-1937 рр. 

Директиви Наркомату легкої промисловості СРСР, тресту «Укрзаготбавовна». 
Зведений мобілізаційний план по бавовнозаводах тресту «Укрзаготбавовна». Мобілізаційні плани по 

Миколаївському, Херсонському, Генічеському, Скадовському бавовнозаводах. 
Інструкції про порядок вивозу та знищення секретної документації на випадок війни.  
Кошториси видатків на евакуаційний план. Перелік майна. 

Опис 17 
Справ: 2; 1949, 1952 рр. 

Звіти про заготівлю бавовни, зберігання і рух продукції на бавовнозаводах. 
Проектне завдання на будівництво Каховського бавовнозаводу. 

Опис 18 
Справ 25; 1944-1952 рр. 

Накази, звіти про роботу тресту «Укрзаготбавовна». 
Накази з особового складу, звіти про роботу, штатні розписи Каховського бавовнозаводу. 
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Ф.Р-991 Виконавчий комітет Іщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Іщенка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 149; 1927-1931, 1953-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1927-1931 рр. 

Постанови, протоколи засідань Великоолександрівського райвиконкому, листування з ним про 
порядок сплати єдиного сільгоспподатку, заповнення реєстраційних карток, розділ майна. 

Протоколи сходів громадян, засідань президії сільради, виборчої комісії. 
Довідки про соціальний стан громадян, заяви громадян про реєстрацію актів громадянського стану. 
Відомості сплати податків, списки виборців. 
Відомості нарахування зарплати членам сільради. 

Опис 2 
Справ: 111; 1953-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність будівель, худоби. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-992 Виконавчий комітет Зміївської сільської ради депутатів трудящих, с. Зміївка 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 133; 1923-1930, 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1923-1930 рр. 

Постанови, інструкції Херсонського окружного виконкому, відділу торгівлі про порядок нарахування 
та сплати податків, стягнення штрафів за порушення правил торгівлі.  

Протоколи сходів громадян, засідань сільради, її секцій та комісій. Плани, звіти про роботу. 
Списки членів сільради, позбавлених виборчих прав. Описи майна розкуркулених. 

Опис 2 
Справ: 92; 1944-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність будівель і худоби. 
Списки репатріантів (1946). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-993 Виконавчий комітет Старосільської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старосілля Великоолександрівського району Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 20; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1929-1930 рр. 

Протоколи засідань сільради, її секцій. 
Листування з райвиконкомами про проведення колективізації, боротьбу з куркульством, проведення 

посівної кампанії.  
Списки громадян. 
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Ф.Р-994 Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів при Херсонській кредитспілці 
(окрколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 27; 1927-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1927-1929 рр. 

Циркуляри Наркомату земельних справ УСРР, Укрколгоспцентру про проведення землеустрою. 
Протоколи окружного з'їзду колгоспників, загальних зборів членів ТСОЗів. 
Плани, звіти про роботу. 

Ф.Р-995 Уповноважений Одеської губернської судово-земельної комісії по Херсонському округу, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 77; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1924-1925 рр. 

Касаційні скарги громадян на рішення Херсонської окружної судово-земельної комісії. 

Ф.Р-996 Великоолександрівська районна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 136; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1924-1930 рр. 

Цивільні справи про розділ майна. 

Ф.Р-997 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 897; 1927-1936, 1944-1976 рр. 

Опис 1 
Справ: 113; 1927-1936 рр. 

Постанови Наркомату фінансів УСРР, директивні вказівки Всеукраїнської контори Державного банку 
СРСР, Одеського облфінвідділу. 

Постанови відділу про сплату податків, накладання стягнень на підприємства за несвоєчасну 
звітність, преміювання кращих фінансових працівників. 

Плани мобілізації коштів по місту, контрольні цифри міського бюджету. 
Протоколи розгляду заяв про надання податкових пільг. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність артілей, споживчих товариств. 
Справи платників податків, окладні картки по місцевих податках. 
Реєстраційні заяви на промисли. 

Опис 2 
Справ: 784; 1944-1976 рр. 

Бюджетний відділ 
Зведені бюджети міста, звіти про їх виконання. 
Відділ держприбутків 

Плани надходження податків. Статистичні звіти про нарахування і надходження податків. 
Довідки, зведення про виконання планів випуску товарів народного вжитку. 
Штатний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, реєстраційні листи про державну реєстрацію установ та 
організацій. 

Відділ фінансування місцевого господарства 
Зведені фінансові плани підприємств місцевої промисловості. 
Кошториси видатків на благоустрій міста. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-998 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 598; 1920-1941, 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1920, 1930-1941 рр. 

Постанови, інструкції РНК УРСР, Наркомату охорони здоров’я УРСР.  
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу відділу, підвідділів, комісій, медичних закладів. 
Відомості про епідеміологічний стан Херсонського району, будівництво дитячого санаторію, 

оздоровлення дітей і підлітків. 
Накази з особового складу. Посвідчення працівників відділу. 
Списки, відомості нарахування зарплати медпрацівникам м. Херсон.  

Опис 2 
Справ: 572; 1944-1967 рр. 

Накази начальника. 
Протоколи лікарських конференцій, виробничих нарад, засідань медичної ради. 
Статут, протоколи засідань міського науково-медичного товариства. 
Плани, звіти, доповіді про роботу відділу та підвідомчих медичних закладів. 
Статистичні звіти про кількість підвідомчих закладів, чисельність працівників. 
Кон’юнктурні огляди лікувально-профілактичної допомоги населенню, боротьби з інфекційними 

захворюваннями. 
Акти про збитки, заподіяні медичним закладам м. Херсон під час нацистської окупації. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, 

підвідомчих медичних закладів. 

Ф.Р-999 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський консервний комбінат», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1750; 1931-1937, 1944-2005 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1931-1937 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Наркоматів харчової промисловості, постачання СРСР, Головного 
управління консервної промисловості СРСР. 

Накази директора. 
Протоколи виробничих, технічних нарад, засідань робітничо-конфліктної комісії. 
Плани, звіти, доповіді про фінансово-господарську діяльність, роботу цехів. 
Документи про хід будівництва заводу, стаханівський рух.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Списки, посвідчення, особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ: 191; 1944-1962 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства харчової промисловості СРСР, Головного управління 
консервної промисловості СРСР, директора заводу. 

Протоколи виробничих, технічних нарад. 
Промфінплани, плани з виробництва, капіталовкладень, звіти про їх виконання.  
Хіміко-технологічні звіти про якість продукції. 
Звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій. 
Соцзобов’язання робітників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 1013; 1963-1993 рр.  

Накази, розпорядження Міністерств харчової промисловості СРСР і УРСР, тресту «Укрконсерв». 
Протоколи засідань технічної ради, науково-технічного товариства, нарад «День оцінки якості 

праці».  
Техпромфінплани, плани виробництва, капіталовкладень, звіти про їх виконання.  
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Плани, звіти, довідки про впровадження наукової організації праці, раціоналізаторських пропозицій, 
нової техніки і прогресивних технологій. 

Хіміко-технологічні звіти про якість продукції. 
Документи про стан економічного та соціального розвитку комбінату. 
Довідки, відомості про підсумки соціалістичного змагання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори, акти, довідки про їх виконання. 

Опис 5 Заводський комітет 
Справ: 154; 1950-1993 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань завкому. 
Доповіді про роботу завкому, виконання колективних договорів. 
Статистичні, фінансові звіти про внески на державне соціальне страхування, видачу путівок в 

санаторії, будинки відпочинку. 
Аналізи підсумків соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Опис 6 
Справ: 170; 1966-1993 рр. 

Накази директора контрольно-виробничої лабораторії. 
Протоколи засідань дегустаційної комісії, нарад «День оцінки якості праці». 
Плани виробництва продукції нових видів, вищих сортів, звіти про їх виконання. 
Хіміко-технологічні звіти про якість продукції. Кон’юнктурні огляди хіміко-технологічних 

показників роботи консервних підприємств області. Акти, довідки, свідоцтва про перевірку якості 
продукції, дотримання технологічних умов, впровадження стандартів, атестацію та присвоєння 
продукції державного знаку якості. 

Документи про участь у виставках, ярмарках продукції харчової промисловості. 

Опис 7 
Справ: 131; 1993-2005 рр. 

Статут. 
Накази, розпорядження голови правління. 
Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань правління, засідань спостережної, технічної ради. 
Прогнози і плани випуску продукції, розрахунки до них. Норми виробітку і розцінки. 
Баланси виробничих потужностей. 
Штатні розписи, плани, звіти по праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи про інвентаризацію державного майна, передачу майнового фонду акціонерного 

товариства до комунальної власності, продаж акцій, перевірку приватизації. 
Колективні договори, акти про їх виконання. 
Ухвали Господарського суду Херсонської області про ліквідацію підприємства, накази ліквідатора, 

ліквідаційний баланс. 

Ф.Р-1000 Промислово-кооперативне товариство «Вільний рибалка» по спільному видобутку і 
реалізації риби Всеукраїнської кооперативної промислової спілки рибалок, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 4; 1925-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1930 рр. 

Протоколи наради представників риболовецьких об’єднань Херсонського округу, загальних зборів, 
засідань правління, конфліктної комісії товариства.  

Звіти про роботу. Листування з Вукопромрибакспілкою про закупівлю снастей, збут продукції. 
Списки членів товариства. 
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Ф.Р-1002 Нововоронцовське кооперативне товариство «Батрак» по заготівлі і продажу зернохліба, 
масла, яєць, вовни, с. Нововоронцовка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 8; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1922-1925 рр. 

Циркуляри, інструкції Дніпровсько-Бузької райспоживспілки.  
Протоколи об’єднаних зборів уповноважених Дніпровсько-Бузької райспоживспілки, загальних 

зборів членів товариства, засідань ревізійної комісії. 
Доповідна записка про роботу, акти обстеження роботи товариства. 
Договори, рахунки, відомості про закупівлю, отримання та продаж зерна. Листування з 

Українбанком, Дніпровсько-Бузькою райспоживспілкою, споживчими товариствами, народним судом 
про розрахунки за отримане зерно, стягнення заборгованості, ліквідацію товариства. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, посвідчення членів товариства. 

Ф.Р-1003 Каховське районне бюро професійних спілок (райпрофбюро), м. Каховка Каховського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 28; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1921-1926 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань президії, плани робіт Дніпровського повітового профбюро. 
Протоколи міської конференції профспілок і КНС, загальних профспілкових зборів, засідань 

пленумів, президій комітетів галузевих профспілок, тарифно-розціночних комісій, комісії з охорони 
праці, дисциплінарно-товариського суду. 

Протокол з’їзду шкільних працівників Каховської волості (1921). 
Листування з галузевими профспілками, Каховським міським відділом праці про працевлаштування 

та матеріальне забезпечення членів профспілок. 
Списки, посвідчення працівників установ і підприємств Каховського району, членів профспілок. 

Ф.Р-1004 М'ясорадгосп Одеського тресту скотарських радгоспів, ст. Копані Херсонського району 
Одеської області 
Справ: 50; 1932-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1932-1936 рр. 

Накази, циркуляри Всеукраїнської контори «Скотар», Одеського скотартресту. 
Протокол засідання сінозбирального штабу. 
Акти передачі крупної рогатої худоби. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, заяви, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1005 Херсонська міська рада професійних спілок (міськпрофрада), м. Херсон Миколаївської 
області 
Справ: 449; 1930-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 449; 1930-1937 рр. 

Постанови, циркуляри, директивні листи РНК УСРР, ВУРПС. 
ІІ п’ятирічний план розвитку народного господарства Херсонського округу. 
Протоколи І міської профспілкової конференції (1930), І міської конференції винахідників (1930), 

засідань пленумів, президії, загальних зборів, виробничих нарад, засідань місцевкомів профспілок на 
підприємствах і установах, бюро інженерно-технічних працівників. 

Плани, звіти, відомості, листування про роботу міськпрофради та галузевих профспілок, участь 
профспілок у проведенні колективізації, посівних кампаніях, хлібозаготівлі, організацію товариства 
«Шефство над селом», боротьбу з неписьменністю, організацію і роботу шкіл, проведення культурних і 
оздоровчих заходів, роботу бібліотек і клубів, розвиток соціалістичного змагання, розвиток стаханівського 
руху, раціоналізаторства і винахідництва, проведення Днів ударника, розгляд трудових конфліктів. 
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Доповідні записки про будівництво Херсонського консервного заводу, паротурбінної електростанції, 
елеватору, суднозаводу, роботу Херсонського театру ім. Луначарського, молодіжного театру «Трам». 
Доповідна записка про вантажообіг Херсонського порту (1930). 

Акти обстеження підприємств громадського харчування. 
Статистичні відомості про чисельність членів профспілок. 
Колективні договори. 
Договори про соцзмагання між підприємствами. 
Списки, картки обліку членів профспілок. 

Ф.Р-1006 Херсонський міський комітет профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 120; 1931-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 120; 1931-1935 рр. 

Постанови РНК СРСР, Наркомату праці УСРР, ВУРПС, ВУЦК «Радпрацівник», Одеського 
обласного, Херсонського міського комітетів профспілки. 

Протоколи І міської конференції профспілки (1931), загальних зборів членів спілки, засідань президії 
міськкому, бюро інженерно-технічної секції, місцевкомів, розціночно-конфліктних комісій. 

Резолюція ІІ міського зльоту ударників державних установ. 
Плани, звіти про роботу місцевкомів. Звіти, відомості про роботу курсів підвищення кваліфікації та 

гуртків політграмоти, оздоровлення членів профспілки та їх дітей, шефство профспілки над колгоспами. 
Листування з місцевкомами про порядок проведення перевиборів, виконання умов колективних 

договорів, розгортання соцзмагань, роботу КВД. 
Акти обстеження роботи установ. 
Фінансові звіти. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Ф.Р-1007 Качкарівська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії  
Справ: 12; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1917-1924 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Миколаївського губвідділу народного зв’язку, 
управління Чорноморського округу народного зв’язку. 

Списки, анкети, заяви працівників.  

Ф.Р-1008 Херсонський трест зернових радгоспів (зернотрест) Головного управління зернових 
радгоспів України і Криму, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 214; 1937-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 214; 1937-1941 рр. 

Накази, постанови Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, Держзернотресту СРСР, 
Миколаївського облвиконкому. 

Протоколи виробничих, виробничо-технічних нарад тресту і зернорадгоспів, загальних зборів 
працівників, засідань робіткомів радгоспів. 

Доповідні записки, акти, листування про створення зернотресту (1938). 
Інструкції, відомості, листування про проведення посівних, збиральних і хлібозаготівельних 

кампаній, організацію насінництва, відведення насіннєвих ділянок, апробацію насіння, насадження 
лісозахисних смуг, стан тваринництва. 

Плани, звіти, відомості про будівництво в радгоспах виробничих і культурно-побутових приміщень, 
наявність і ремонт сільгосптехніки, впровадження раціоналізаторських пропозицій у ремонтних 
майстернях. 

Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність зернорадгоспів (1937-1938). 
Зведені відомості про бонітування великої рогатої худоби. 
Відомості про соцзмагання і розгортання стаханівського руху в радгоспах. 
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Документи про участь радгоспів тресту в сільгоспвиставках, підготовку і перепідготовку радгоспних 
кадрів. 

Списки, посвідчення, заяви керівників зернорадгоспів, стахановців, ударників виробництва. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам тресту. 

Ф.Р-1009 Херсонська кооперативно-виробничо-промислова артіль по виготовленню фургонів 
«Селянський фургон» Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств 
(міжрайпромради), м. Херсон Одеської області  
Справ: 1; 1936 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1936 р. 

Інструкція, відомості про перегляд старих і затвердження нових норм виробітку. 

Ф.Р-1010 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Допоміжник селу» по переробці зерна на 
борошно, крупу Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств 
(міжрайпромради), м. Херсон Одеської області 
Справ: 24; 1931-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1931-1936 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Вукопромради, Одеського обласного, Херсонського міського 
виконкомів, Херсонської міжрайпромспілки.  

Протоколи загальних зборів, засідань правління, виробничих нарад.  
Плани, звіти про роботу. 
Договори, акти, довідки про переробку зерна, насіння бавовнику і соняшника. 
Документи про проведення соціалістичного змагання.  
Акти ревізії виробничо-фінансової діяльності. 
Списки, заяви, особові рахунки членів артілі. 

Ф.Р-1011 Науково-виробниче об'єднання «Аметист» Державного комітету оборонного 
промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 437; 1959-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 403; 1959-1995 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, директора. 
Протоколи засідань науково-технічної ради. 
Плани економічного і соціального розвитку, виробничо-тематичні, капіталовкладень, впровадження 

науково-технічних досягнень, звіти про їх виконання. Технічні звіти.  
Збірники описів винаходів до авторських свідоцтв, анотації робіт. 
Довідки, відомості про впровадження систем мережі планування та управління (1970-1972), 

пропаганду та обмін передовим і науково-технічним досвідом (1971-1975). 
Плани, звіти, доповіді про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи профкому. 

Опис 2 
Справ: 34; 1965-1978 рр. 

Документи про передачу Херсонського проектно-конструкторського технологічного інституту у 
відомство Міністерства суднобудівної промисловості СРСР (1965). 

План економічного та соціального розвитку інституту на 1976-1980 роки. 
Виробничо-тематичні плани, звіти про їх виконання. 
Титульні списки будівництва виробничого корпусу інституту (1972). 
Документи про винаходи, підсумки участі інституту у Всесоюзному громадському огляді 

використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій у народному господарстві (1974-1975). 
Довідка про історію інституту за 1959-1968 роки. 
Плани, звіти по праці, про роботу з кадрами. 
Штатні розписи. 
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Ф.Р-1012 Херсонська транспортно-тарова контора Одеської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 48; 1933-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1933-1940 рр. 

Накази начальника 
Протоколи загальних зборів, засідань робіткому. 
Плани, звіти, акти обстеження роботи.  
Документи про проведення соцзмагань, місячника стаханівського руху. 
Акти на прийняті вантажі. 
Списки, заяви, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1013 Херсонський трест комунального будівництва («Комунбуд») Херсонської міської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 35; 1925-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1925-1933 рр. 

Накази, постанови Наркомату постачання УСРР, Одеського обласного виконкому, «Комунбуду». 
Протоколи технічних нарад. 
Доповіді про планування роботи. 
Плани, креслення, кошториси будівельно-ремонтних робіт. 
Списки, довідки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Колективні договори. 

Ф.Р-1014 Херсонське відділення Спілки письменників України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 143; 1959-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 143; 1959-1988 рр. 

Протоколи засідань президії Спілки письменників України, бюро, зборів письменників. 
Плани, звіти, довідки про роботу бюро, літературного об’єднання. Відомості про роботу з молодими 

літераторами. 
Листування з правлінням і відділеннями Спілки, редакціями, видавництвами про видання творів, 

відзначення ювілеїв. 
Списки, характеристики письменників. 
Рецензії на рукописи творів. 
Штатні розписи, плани по праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1015 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «М'ясорибконсерв» по виготовленню 
м'ясорибних консервів Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств 
(міжрайпромради), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 43; 1931-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1931-1937 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Вукопромради, Херсонського міськвиконкому. 
Накази начальника. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти інвентаризації, перевірки реалізації продукції. 
Кошторис будівництва складу. 
Відомості про культурно-масову роботу, ліквідацію неписьменності. 
Списки, довідки, посвідчення робітників. 
Документи з особового складу. 
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Ф.Р-1016 Херсонська міжрайонна база Миколаївської обласної контори по збуту рибної продукції 
(«Рибзбут»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 15; 1937-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1937-1939 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Наркомату рибної промисловості СРСР, Головрибзбуту СРСР, 
його Миколаївської обласної контори. 

Накази начальника. 
Протоколи технічних нарад. 
Плани, відомості про реалізацію, договори про постачання продукції. 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-1017 Херсонська артіль «Червоний моряк» по перевезенню овочів, піску, льоду та інших 
матеріалів по Дніпру Одеської обласної спілки кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1935-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1935-1936 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, президії Всеукраїнської коопінспілки, 
правління Одеської обласної коопінспілки. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Картки обліку членів артілі. 

Ф.Р-1018 Петрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Петрівське Високопільського 
району Херсонського округу УСРР  
Справ: 6; 1926-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1926-1928 рр. 

Циркуляри ВУЦКНС. 
Плани, звіти, доповіді про роботу. 
Реєстраційні списки, відомості про самообкладання членів КНС. 

Ф.Р-1019 Херсонський філіал Всеукраїнської інвентаризаційної контори («Вукінвентар»), м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 3; 1933-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1933-1934 рр. 

Постанови Херсонської міськради. 
Накази начальника. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1020 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 6; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1932-1934 рр. 

Накази, постанови Наркоматів постачання, внутрішньої торгівлі СРСР, Одеського обласного, 
Херсонського міського відділів внутрішньої торгівлі. 

Договори про постачання товарів. 
Листування з Херсонською райспоживспілкою про стан забезпечення борошном, продажу хліба. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність (1932). 
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Ф.Р-1021 Херсонський інститут фізичних методів лікування Одеського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Одеської області 
Справ: 2; 1934 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1934 р. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1022 Уповноважений Одеського філіалу Українського державного акціонерного товариства по 
постачанню промисловості і будівництва («Укрпостач»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 13; 1930-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1930-1933 рр. 

Накази, постанови Наркомату промисловості будматеріалів СРСР, ВРНГ УСРР, Наркомату 
постачання УСРР, Одеської філіалу «Укрпостачу». 

Витяги з протоколу засідань президії Херсонської міськради про стан будівництва приміщень 
Херсонського морського технікуму та сільгоспінституту (1931). 

Протоколи виробничих нарад, загальних зборів. 
Договори, листування з установами та підприємствами на виготовлення і постачання будматеріалів. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність (1933). 
Списки працівників. 
Колективний договір. 

Ф.Р-1023 Великоолександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 38; 1917-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1917-1924 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Херсонського губернського продкому, Херсонської 
сільгоспкредитспілки. 

Протоколи загальних зборів, засідань уповноважених, правління. 
Акти, договори, відомості про оренду земельних ділянок, сільгосптехніки, зерносховищ, млинів, 

зберігання та продаж зерна. 
Кошторис видатків на сільгоспроботи, розрахункові відомості робіт. 
Листування з Херсонською сільгоспкредитспілкою, сільгосптовариствами про закупівлю 

сільгосптехніки, збут продукції, видачу та повернення насіннєвої позики. 
Фінансові звіти. 
Рекламні проспекти підприємств по виробництву сільгосптехніки, інвентарю, господарських товарів. 
Списки, заяви, посвідчення членів товариства. 

Ф.Р-1024 Херсонська санітарно-епідемічна інспекція Херсонського міського відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Одеської області  
Справ: 35; 1931-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1931-1934 рр. 

Постанови, інструкції РНК УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, Херсонської міськради. 
Протоколи засідань надзвичайної санітарної комісії, нарад санітарних лікарів. 
Плани, звіти про роботу інспекції, проведення протиепідемічної роботи, місячника боротьби за 

покращення санітарного стану міста і району. Акти обстеження роботи надзвичайної санітарної комісії, 
санітарного стану установ і підприємств м. Херсон і навколишніх сіл. 

Доповіді про водопостачання м. Херсон, стан охорони джерел центрального водопостачання. 
Епідеміологічний огляд (1934). 
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Ф.Р-1025 Відділ робітничого постачання (ВРП) Херсонського локомобільного заводу 
ім. Г.І.Петровського, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 27; 1933-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1933-1937 рр. 

Накази, постанови, інструкції Головного управління робітничого постачання СРСР, Наркомату 
постачання УСРР. 

Накази, розпорядження по відділу. 
Акти, договори про постачання товарів. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ: 5; 1933-1937 рр. 

Постанови Наркомату внутрішньої торгівлі УРСР. 
Накази по відділу. 
Акти ревізій, відомості про наявність товарів у магазинах відділу. 
Заяви, табелі працівників. 

Ф.Р-1026 Херсонське виробниче об'єднання інвалідів комбінату ім. 518 Одеської обласної спілки 
кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 13; 1928-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1928-1935 рр. 

Протоколи засідань правління. 
Орендні договори. 
Довідки, посвідчення працівників. 
Тарифні угоди. 

Ф.Р-1027 Херсонська берегова група Чорноморської контори «Водресткафе», м. Херсон 
Миколаївської області 
Справ: 4; 1935-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1935-1937 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК СРСР, Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, Чорноморської 
контори «Водресткафе». 

Документи про проведення соцзмагання. 

Ф.Р-1028 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по виготовленню і продажу мила, синьки, 
соди, олійних і емалевих фарб «Маслохімфарба» Одеської хімпромспілки, м. Херсон Одеської 
області 
Справ: 2; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1931-1932 рр. 

Виробничо-фінансовий план, звіт про його виконання. 

Ф.Р-1029 Херсонська районна спілка сільськогосподарських колективів (райколгоспспілка), 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1931-1932 рр. 

Протокол засідання бюро сільгоспсекції Херсонської міськради про передачу ветеринарних установ 
Херсонській райколгоспспілці. 

Листування з колгоспами про забезпечення ветлікарень. 
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Ф.Р-1030 Херсонське відділення бавовнопостачання Українського бавовняного тресту 
(«Укрбавовнотрест»), м. Херсон УСРР 
Справ: 8; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 8; 1931 р. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1031 Відділ постачання, збуту і торгівлі при Херсонській міській житловій спілці 
(житлопостачторг), м. Херсон Одеської області 
Справ: 3; 1932-1936 рр.  

Опис 1 
Справ: 3; 1932-1936 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Договори, акти, листування з підприємствами про постачання будматеріалів. 

Ф.Р-1032 Херсонська макаронна фабрика Херсонського хлібокомбінату, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 188; 1934, 1940, 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 188; 1934, 1940, 1944-1961 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Наркомату харчової промисловості УРСР, Міністерств 
промисловості продовольчих товарів СРСР і УРСР, «Укрмакаронтресту». 

Протоколи виробничих, адміністративно-технічних нарад. 
Техпромфінплани, плани з виробництва, звіти про їх виконання. 
Титульний список відновлювальних робіт (1944). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, рахунки 

дебіторів, кредиторів (1940). 
Документи профкому. 

Ф.Р-1033 Херсонський хлібокомбінат Херсонського обласного управління харчової промисловості, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 466; 1931-1938, 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1931-1938 рр.  

Накази, постанови РНК СРСР, Наркоматів постачання, харчової промисловості СРСР, Одеського 
обласного тресту «Головхліб», Херсонської міськради, директора заводу. 

Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 367; 1944-1968 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Міністерства харчової промисловості УРСР, Херсонського 
обласного управління харчової промисловості. 

Накази директора. 
Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради. 
Техпромфінплани, плани з виробництва, по праці та звіти про їх виконання. 
Документи про проведення соцзмагань, впровадження раціоналізаторських пропозицій. 
Штатні розписи, плани, звіти по праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. 
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Опис 3 Заводський комітет профспілки 
Справ: 32; 1958-1967 рр. 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань заводського, цехових комітетів, постійно діючої 
виробничої комісії, товариського суду. 

Плани, звіти про роботу. 
Колективні договори. 
Соцзобов’язання, відомості про їх виконання. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Списки ударників виробництва. 

Ф.Р-1034 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 5; 1934-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1934-1937 рр. 

Накази, постанови, розпорядження ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, 
Одеського обласного виконкому і споживспілки. 

Накази начальника. 
Протокол ІІ районної конференції споживчих товариств Бериславського району. 
Плани, звіти, зведення про товарообіг райспоживспілок. Листування з обласною, районними 

споживспілками про розподіл, відвантаження та реалізацію товарів. 
Документи перевірки роботи бази комісією партійного контролю. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1035 Херсонський авторемонтний завод Миколаївського обласного відділу місцевої 
промисловості, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 19; 1934-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1934-1939 рр.  

Накази начальника. 
Протоколи наради при управляючому Миколаївського обласного місцевпрому, загальних зборів 

працівників. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти інвентаризації. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1036 Херсонський міжрайонний філіал Одеської обласної контори книготорговельних 
підприємств («Книгокультторг»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 29; 1935-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1935-1940 рр. 

Накази, постанови, інструкції Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, Одеського, Миколаївського 
обласних відділів внутрішньої торгівлі, Одеської обласної контори «Книгокультторг» та її Херсонського 
філіалу. 

Положення про філіал. 
Протоколи нарад. 
Звіти, відомості про роботу філіалу. Акти обстеження роботи районних магазинів системи 

«Книгокульторгу». 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. Договори про оренду приміщень. 
Списки, анкети, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1037 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької контори «Воднархарч» Всесоюзного тресту 
ресторанів і буфетів водного транспорту, м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1934-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1934-1936 рр. 

Накази Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, Дніпровсько-Бузької контори «Воднархарч». 
Листування з конторою «Воднархарч», установами про роботу ресторанів і буфетів Херсонського 

відділення, заготівлю і ціни на продукти. 

Ф.Р-1038 Херсонська міська кооперативна спілка по виробництву харчових продуктів 
(міськкоопхарч), м. Херсон УСРР 
Справ: 4; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 4; 1931 р. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1039 Станція юних натуралістів Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 284; 1954-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 284; 1954-1985 рр. 

Накази, вказівки Міністерства освіти УРСР, Центральної станції юних натуралістів, Херсонського 
обласного відділу народної освіти, обласної станції. 

Протоколи засідань педагогічної та методичної рад, обласного координаційного центру. 
Плани, звіти про роботу обласної і районних станцій. 
Соцзобов’язання, відомості про їх виконання. 
Методичні розробки на допомогу вчителям біології. 
Накази, протоколи, довідки про проведення конкурсів на кращі дослідницькі роботи з біології та 

сільського господарства в школах, зльотів юних дослідників і натуралістів, роботу обласного товариства 
любителів науки і техніки «Супутник», стан натуралістичної роботи в області, створення піонерського 
табору юних техніків і натуралістів. 

Доповідні записки, довідки, відомості про наявність заповідних парків і пам’ятників природи, 
проведення місячників лісу, саду і винограду, розвиток кролівництва в області, роботу трудових 
учнівських бригад у колгоспах і радгоспах. 

Реферати, доповіді, тексти виступів про узагальнення досвіду роботи юннатів. 
Списки, характеристики учасників ВДНГ СРСР, переліки експонатів республіканської і обласних 

виставок, плакати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1040 Херсонська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 129; 1932-1937, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1932-1937 рр. 

Накази, постанови, інструкції «Центроспілки», Вукопромради, Одеської облспоживспілки. 
Протоколи засідань правління. 
Фінансові звіти спілки, сільських споживчих товариств. 
Акти інвентаризації. 

Опис 2 
Справ: 106; 1944-1962 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених пайщиків, засідань правління. 
Плани роботи правління, господарської діяльності, роздрібного товарообігу та звіти про їх 

виконання. Відомості про виконання основних показників роботи. 
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Статистичні звіти про товарообіг, хлібопечення, чисельність працівників. 
Соцзобов’язання, відомості про їх виконання. 
Списки нагороджених орденами і медалями. 
Штатні розписи, звіти по кадрах. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1041 Херсонська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації 
(«Укрсількоопцентр»), м. Херсон УСРР 
Справ: 10; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1930-1932 рр. 

Накази начальника. 
Звіт про роботу. 
Акти приймання товарів, інвентаризації. 
Списки, посвідчення, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1042 Херсонська міжрайонна багатопромислова спілка виробництв і трудових колективів 
(міжрайпромспілка), м. Херсон Миколаївської області  
Справ: 175; 1930-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 175; 1930-1938 рр. 

Накази, постанови, інструкції РНК СРСР, Наркоматів постачання, внутрішньої торгівлі СРСР, 
Наркомату праці УСРР, Вукопромспілки, Херсонської міжрайпромспілки. 

Протоколи засідань Вукопромспілки, оргбюро, президії міжрайпромспілки, міжрайонної наради 
членів правлінь артілей, загальних зборів членів артілей, виробничих нарад, засідань правлінь артілей. 

Виробничо-фінансові плани міжрайпромспілки і артілей. Звіти, доповіді, відомості, листування про 
виконання виробничих планів, покращення якості продукції, проведення ярмарків, роботу шкіл лікнепу 
в артілях, підвищення кваліфікації працівників промкооперації. 

Відомості про проведення соцзмагань між артілями і бригадами, розгортання стаханівського руху, 
дострокове виконання виробничих планів. 

Листування з артілями про заготівлю, постачання сировини і збут готової продукції. 
Документи про проведення передсвяткових ярмарок, організацію шкільних базарів. 
Списки працівників спілки. Довідки, посвідчення членів артілей. 

Ф.Р-1043 Херсонський окружний філіал Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї 
дороги («Автодор»), м. Херсон УСРР 
Справ: 13; 1927-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1927-1931 рр. 

Розпорядження «Укравтодору», резолюція І Всеукраїнського з’їзду товариства. 
Протоколи засідань правління філіалу. 
Плани, звіти про роботу філіалу, секцій.  
Листування з установами про організацію осередків «Автодору». 
Заяви про вступ на курси шоферів, посвідчення курсантів. 
Списки членів товариства. 

Ф.Р-1044 Херсонська паливна контора при Херсонській міській раді депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 47; 1934-1937, 1941, 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1934-1937 рр. 

Постанови РНК УСРР, Одеського облвиконкому, президії Херсонської міськради. 
Статут.  
Звіти, доповіді про роботу. 
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Плани, договори, кошториси на постачання палива. Списки працівників установ м. Херсон на 
отримання палива (1934). 

Штатні розписи, кошториси видатків. 
Особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ: 20; 1941, 1944-1948 рр. 

Накази, постанови РНК УРСР, ЦК КП(б) України, Наркомату місцевої і паливної промисловості 
УРСР, Херсонського обласного паливного тресту. 

Положення про контору (1947). 
Плани, звіти про роботу. 
Плани добування торфу з Кардашинських торфорозробок (1941). 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-1045 Херсонська ремонтно-будівельна контора Херсонського міського відділу комунального 
господарства, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 11; 1934-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1934-1938 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркомату фінансів УСРР, Одеського облвиконкому, Херсонського 
міського відділу комунгоспу. 

Протоколи засідань Херсонського міського виконкому і житлоспілки. 
Звіти, доповіді про роботу. 
Договори, кошториси, плани, креслення будівництва та ремонту шкіл, лазні. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1046 Херсонське агентство Державного тресту по заготівлі, переробці і постачанню 
металевого брухту («Металбрухт»), м. Херсон УСРР 
Справ: 19; 1926-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1926-1931 рр. 

Накази, постанови, інструкції ВРНГ СРСР, Наркоматів праці, внутрішньої торгівлі УСРР, Одеської 
обласної контори «Рудметалоторг». 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Доповіді про роботу. Листування з Одеською обласною конторою «Рудметалоторг», підприємствами, 

установами про заготівлю, відвантаження і розрахунки за металобрухт. 

Ф.Р-1047 Херсонська виправно-трудова сільськогосподарська колонія Управління виправно-трудових 
установ УСРР, м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1934 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1934 р. 

Справа про звинувачення працівника колонії у службовому злочині. 

Ф.Р-1048 Херсонська оптова база Миколаївської обласної радгоспної секції, м. Херсон Миколаївської 
області 
Справ: 7; 1938 р. 

Опис 1 
Справ: 7; 1938 р. 

Звіти, доповіді, відомості про товарообіг, фінансово-господарську діяльність. 
Акти перевірки фактури отриманих товарів. 
Трудові договори. 
Документи з особового складу. 
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Ф.Р-1049 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського морського 
порту, м. Херсон Одеської області 
Справ: 10; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1932-1934 рр. 

Постанови, інструкції РНК СРСР, правління «Центроспілки». 
Накази по ЗРК. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акти обстеження роботи ЗРК. Відомості, листування з установами про заготівлю, реалізацію, 

постачання продуктів, норми відпуску хліба, відкриття їдалень. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, посвідчення, довідки працівників, членів правління. 

Ф.Р-1050 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Промкоопхарч», м. Херсон Одеської 
області  
Справ: 14; 1931-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1931-1935 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркоматів фінансів, внутрішньої торгівлі СРСР, Херсонської 
міжрайпромспілки, голови артілі. 

Витяги з протоколів засідань правління Херсонської міжрайпромспілки. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління, виробничих нарад. 
Плани, звіти про роботу. Відомості, листування про проведення паспортизації землі, площі посівів, 

врожайність, стан тваринництва. 
Акти обстеження санітарного стану. 

Ф.Р-1051 Херсонська база Українського відділення Всесоюзного державного об'єднання по збуту 
лісопродукції («Союзлісозбут»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1933-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1933-1934 рр. 

Накази Українського відділення «Союзлісозбуту». 
Протоколи технічних нарад. 
Відомості, листування про роботу. 
Списки, заяви працівників. 

Ф.Р-1052 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського районного 
управління річкового транспорту (РУРТ), м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1933-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1933-1934 рр. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти передачі магазинів, перевірок залишків товарів та пайових марок в магазинах ЗРК. 

Ф.Р-1053 Херсонська міська проектно-кошторисна контора при міській раді депутатів трудящих, 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 43; 1938-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1938-1941 рр. 

Звіти про роботу. 
Технічні кошториси на проведення капітального ремонту будинків. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Документи профкому. 
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Ф.Р-1054 Закритий студентський кооператив (ЗСК) Одеської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Херсон Одеської області 
Справ: 12; 1934-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1934-1935 рр. 

Відомості про реалізацію товарів через ЗСК. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти перевірок взаєморозрахунків з установами, прибутків з обігу, наявності майна. 
Списки, облікові картки працівників. 

Ф.Р-1055 Херсонська міська рада Всеукраїнського добровільного фізкультурного ордена Леніна 
товариства промислової кооперації «Спартак», м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 19; 1935-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1935-1940 рр. 

Накази, постанови Всесоюзного комітету у справах фізкультури і спорту при РНК СРСР, 
Центральної ради, Миколаївської та Херсонської міських рад товариства «Спартак» про заснування 
звання «Чемпіон СРСР», золотих, срібних, бронзових жетонів для фізкультурників, проведення 
всесоюзних та міських фізкультурних заходів, спортивних змагань, підготовку значкистів ГПО. 

Протоколи загальних зборів членів товариства, засідань президії, спортивних секцій, низових 
осередків товариства. 

Звіти, інформації про роботу ради. 
Документи про проведення спортивних змагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад фізкультурних колективів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1056 Херсонська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп) 
Української рибної секції («Укррибсекція»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 89; 1931-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1931-1936 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Наркомату постачання СРСР, Вукооспілки та її рибної 
секції. 

Статут. 
Накази голови. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління, нарад. 
Доповіді про роботу. Відомості, листування про постачання товарів рибалкам, площі посівів, 

врожайність, розвиток тваринництва в приміському господарстві. 
Договори про соцзмагання. 
Звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Списки рибалок сіл Гола Пристань, Станіслав, Стара Збур’ївка, Широка Балка. 
Списки, довідки, заяви, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1057 Херсонський утилізаційний завод Всеукраїнського державного об'єднання регулювання 
ринку сировини («Укрутиль»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 10; 1930-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1930-1933 рр. 

Протоколи виробничих нарад, засідань штабу по проведенню місячника збору утильсировини. 
Доповідь про роботу. 
Договори з колгоспами, підприємствами про здачу утильсировини. 
Списки працівників. 
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Ф.Р-1058 Миколаївська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Восход», 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 13; 1939-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1939-1941 рр. 

Накази, постанови Всесоюзного комітету у справах фізкультури і спорту при РНК СРСР, президії 
Центральної ради товариства. 

Протоколи загальних зборів членів товариства. 
Плани, звіти, доповіді про роботу. Документи про проведення спортивних змагань. 

Ф.Р-1059 Херсонський виробничо-збутовий комбінат № 7 Одеського обласного винного тресту, 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 35; 1932-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1932-1938 рр. 

Накази «Укрвинтресту», Одеського облвинтресту, директора комбінату. 
Протоколи загальних зборів, адміністративно-технічних нарад. 
Виробничі плани, звіти про їх виконання 
Договори з колгоспами на контрактацію винограду. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1060 Рождественський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рождественське Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 10; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 10; 1919 р. 

Доповідь про роботу волосного партійного і комсомольського осередку. 
Відомості, листування про боротьбу з бандитизмом, виконання продрозкладки і заміну її 

продподатком, забезпечення транспортом, постачання продовольства Червоній Армії. 

Ф.Р-1061 Херсонське відділення монтажно-будівельної контори Державного проектно-монтажно-
будівельного тресту вогневої теплотехніки («Союзтеплобуд»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 91; 1934-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1934-1938 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркомату важкої промисловості СРСР, тресту «Союзтеплобуд». 
Плани, звіти, зведення про хід виконання будівельно-монтажних, капітальних робіт, виробничих 

програм, монтажу устаткування на будівництві нафтопереробного заводу та заводу скляної тари в 
м. Херсон. 

Технічні кошториси на будівництво Херсонського нафтопереробного заводу. 
Договори, акти про постачання устаткування, будматеріалів. 
Листування з трестом «Союзтеплобуд» про нормування та оплату праці робітників, преміювання 

стахановців. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-1062 Херсонський міський вечірній університет культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1; 1959-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1959-1964 рр. 

Протокол засідання ради. 
Програми, розклади занять. 
Оголошення про прийом слухачів. 
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Ф.Р-1063 Відділ культури виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 56; 1965-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1965-1972 рр. 

Протоколи засідань ради. 
Плани, звіти, статистичні звіти про культурно-просвітню роботу, роботу бібліотек і клубів. 
Документи про підготовку і проведення заходів, присвячених 50-річчю створення СРСР, 100-річчю з 

дня народження В.І.Леніна. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1064 Херсонський трест громадського харчування (харчотрест) Української спілки споживчих 
кооперативних організацій, м. Херсон Одеської області 
Справ: 14; 1931-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1931-1935 рр. 

Накази директора. 
Протоколи загальних зборів. 
Договори про обслуговування працівників установ і підприємств. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1065 Херсонський філіал Одеського обласного транспортного тресту (облтранстрест), 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 38; 1930-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1930-1939 рр. 

Накази, інструкції Одеського облтранстресту, начальника філіалу. 
Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 25; 1930-1940 рр. 

Накази, постанови, інструкції РНК СРСР, Всеукраїнської дирекції об'єднання «Союзтранс». 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1066 Херсонсько-Голопристанське курортне управління Українського курортного управління, 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 30; 1926, 1932-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1926, 1932-1936 рр. 

Накази, постанови, інструкції Українського курортного управління. 
Протоколи санітарних нарад. 
Звіти, доповіді про роботу санаторія «Гопри», боротьбу з тифом. 
Листування з Херсонською консервною фабрикою, артіллю «Червоний харчовик» про забезпечення 

санаторія продуктами харчування. 
Списки, посвідчення, довідки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1067 Херсонська дорожньо-експлуатаційна дільниця Херсонського обласного дорожнього 
відділу, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 62; 1934-1937, 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1934-1937 рр. 

Накази, постанови, розпорядження НКВС УСРР, Одеського обласного виконкому і транспортного 
управління. 

Накази начальника. 
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Протоколи загальних зборів, засідань робіткому. 
Звіти про роботу. Відомості, листування про роботу сільських осередків, поточний ремонт доріг, 

техніки, заготівлю будматеріалів, проведення інвентаризації. 
Акти передачі доріг та штучних споруд. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Опис 2 
Справ: 20; 1944-1945 рр. 

Накази, постанови, інструкції Херсонського обласного виконкому і дорожнього відділу. 
Плани, звіти, зведення про роботу. 
Акти закріплення дорожніх ділянок за колгоспами, перевірки робіт з відбудови доріг, інвентаризації. 
Облікові картки штучних споруд. 
Лінійні графіки шляху № 28 Одеса-Ростов. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1068 Херсонський кущ Київської контори водних ресторанів і буфетів Дніпровського басейну 
(«Дніпробуфет»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 10; 1936-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1936-1938 рр. 

Накази, постанови, інструкції Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, Київської і Херсонської контор 
«Дніпробуфет». 

Положення про Херсонський кущ контори. 
Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність. Акти інвентаризації буфетів. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1069 Управління у справах преси та інформації Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1390; 1944-2005 рр. 

Опис 1 
Справ: 397; 1944-1963 рр. 

Накази Управління у справах поліграфії та видавництв Ради Міністрів УРСР. 
Розпорядження начальника. 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти, статистичні звіти про випуск валової продукції, проведення організаційно-технічних 

заходів. Документи про проведення соцзмагань. 
Довідки про проведення декади пропаганди книги, стан торгівлі книгами, роботу районних 

типографій. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 993; 1964-2005 рр. 

Накази Держкомітету Ради Міністрів УРСР по пресі, начальника управління. 
Протоколи засідань ради, колегії. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу управління, підвідомчих організацій, механізацію і 

автоматизацію виробничих процесів у типографіях області. 
Доповіді, інформації, довідки про роботу поліграфічних підприємств, організацію книжкової торгівлі, 

випуск колгоспних багатотиражних газет, участь у Всесоюзному громадському огляді підвищення 
культури виробництва на підприємствах поліграфічної промисловості. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління. Звіти про фінансово-господарську діяльність 

управління, типографій, редакцій газет. 
Документи профкому. 
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Ф.Р-1070 Херсонський завод протипожежного устаткування Одеського обласного машинобудівного 
тресту, м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1935-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1935-1937 рр. 

Накази, інструкції Наркомату місцевої промисловості УСРР, Одеського обласного машинобудівного 
тресту, обласного управління місцевої промисловості. 

Звіт про роботу. 
Список робітників. 

Ф.Р-1071 Херсонська державна типографія ім. Леніна видавництва «Наддніпрянська правда», 
м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 7; 1932-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1932-1937 рр. 

Накази, постанови, інструкції РНК СРСР, Наркомату легкої промисловості СРСР, 
«Укрполіграфтресту». 

Відомості про виконання виробничих програм. 
Договори з установами, підприємствами на виготовлення друкованої продукції. 
Листування з Одеським обкомом КП(б) України про збільшення зарплати працівникам, постачання 

паперу, укладання договорів. 
Списки, посвідчення, довідки працівників. 

Ф.Р-1072 Херсонське будівельне управління Державного тресту машинобудівної промисловості 
(«Машинбуд»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 15; 1935-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1935-1937 рр. 

Накази, постанови, розпорядження РНК СРСР, Наркомату важкої промисловості СРСР, тресту 
«Машинбуд». 

Протоколи засідань інвентаризаційної комісії. 
Договори, акти, листування про прийом і здачу об’єктів будівництва, постачання будматеріалів. 
Документи про стаханівський рух на будівництві. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність. 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-1073 Хорлівський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської 
губернії 
Справ: 31; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського, Одеського губернських, 
Дніпровського повітового виконкомів. 

Протоколи засідань міськвиконкому. 
Доповіді, відомості, листування про проведення посівних кампаній, продрозкладки, охорону лісів, 

боротьбу з дезертирством, допомогу голодуючим, роботу трудшколи. 
Статистичні відомості про стан сільського господарства. 
Списки, довідки, посвідчення громадян м. Хорли, платників податків. 
Відомості на отримання продуктів працівниками. 

Опис 2 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Постанова РНК УСРР про податки та збори на користь голодуючих. 
Посвідчення власників промислових підприємств. 
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Ф.Р-1074 Управління базарами відділу внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 16; 1937-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1937-1938 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1075 Херсонський державний деревообробний завод ім. Халтуріна, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 5; 1927-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1927-1929 рр. 

Промфінплан. 
Документи ліквідаційної комісії. 
Списки, довідки працівників. 

Ф.Р-1076 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Одеської 
губернії 
Справ: 141; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 141; 1920-1923 рр. 

Особові справи учнів. 

Ф.Р-1077 Херсонська міжрайонна колгоспна школа Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 3; 1935-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1935-1937 рр. 

Договори про оренду приміщень. 
Фінансові звіти. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1078 Бериславська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної 
комісії, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 303; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 303; 1923-1929 рр. 

Судові справи про земельні суперечки. 

Ф.Р-1079 Новотроїцька районна рада спілки спортивних товариств, смт Новотроїцьке 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 61; 1965-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1965-1968 рр. 

Протоколи конференції, загальних зборів, засідань президії. 
Плани, статистичні звіти, інформації про роботу. 
Документи про проведення спортивних змагань, будівництво спортивних споруд. 
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Ф.Р-1080 Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства Міністерства 
сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 903; 1918-1923, 1925-1941, 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1931-1937 рр. 

Накази Головного управління бавовництва СРСР, листування з ним про складання кошторисів, річних 
звітів. 

Плани роботи. 
Документи по організації Херсонської зональної станції бавовництва. 
Фінансові звіти. 
Накази з особового складу, списки, листи обліку працівників. 

Опис 2 
Справ: 811; 1923, 1925-1941, 1944-1961 рр. 

Загальний відділ 
Накази Наркомату землеробства СРСР, Міністерства сільського господарства СРСР про відновлення 

роботи зональної бавовняної станції, стан селекційної роботи по впровадженню нових високоврожайних 
сортів ярової пшениці і гречки, розвиток бавовництва в неполивних районах. 

Статут інституту. 
Накази, розпорядження директора. 
Протоколи технічних нарад. 
Плани, звіти, доповіді, статті працівників про нові зрошувані площі, селекцію ярової пшениці, 

розвиток бавовництва. Документи про роботу Брилівської, Генічеської, Скадовської дослідних станцій. 
Соцзобов’язання.  
Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, дослідними станціями про будівництво 

зрошувальної системи, випробування сортів бавовнику, проведення наукової роботи, польових дослідів. 
Списки, облікові картки працівників. 
Виробничий відділ 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Академії сільськогосподарських наук УРСР. 
План розвитку, доповідь про роботу підвідомчих дослідних господарств. 
Кошториси видатків на науково-дослідну роботу. 
Ґрунтова група 

Плани роботи ґрунтових партій. 
Характеристика ґрунтів по районах області. 
Штатні розписи, кошториси видатків на обстеження ґрунту та складання ґрунтових карт. 
Вчений секретар 

Протоколи засідань наукової ради, комісій по прийманню кандидатських екзаменів. 
Тематичні плани науково-дослідної роботи, відомості про їх виконання. 
Правила вступу до аспірантури. 
Протоколи засідань атестаційних комісій з атестації аспірантів. 
Документи про роботу дослідних полів, курсів по підвищенню кваліфікації, проведення 

республіканських, обласних, районних виставок. 
Відділ агротехніки 

Плани роботи дослідних бавовняних полів. 
Звіти про роботу відділу, дослідних меліоративних станцій та полів. 
Агроґрунтові та агрогеоботанічні обстеження радгоспів. 
Відділ економіки 

Звіти про роботу відділу. Зведення про роботу колгоспів, Всесоюзної та обласної сільськогоспо-
дарських виставок. 

Довідки про стан посівів бавовнику. 
Відділ селекції 

Звіти про роботу відділу. 
Відділ насінництва 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР.  
Звіти про науково-дослідну роботу. 
Акти апробації посівів. 
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Відділ механізації 
Звіти про роботу. 
Відділ зрошення 

Звіти про роботу. 
Відділ захисту рослин 

Звіти про роботу. 
Відділ агрохімії 

Звіти про роботу. 
Відділ видавництва 

Видавничі плани. 
Рукописи, видання наукових робіт працівників. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Основні виробничі показники по експериментальних господарствах. 
Проект теплиці (1951). 

Опис 3 
Справ: 40; 1944-1957 рр. 

Накази по дослідному господарству. 
Виробничо-фінансові плани, показники, фінансові звіти. 
Зведення, кошториси на прийом в експлуатацію зрошувальної системи дослідного господарства. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 4 
Справ: 19; 1918-1922 рр. 

Декрети, постанови РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР, листування з ними про створення 
необхідних умов для роботи дослідних сільськогосподарських установ, надання фінансової звітності. 

Циркуляри Херсонського повітового земвідділу, листування з ним про передачу свійських тварин 
радгоспам, закладку тютюнових плантацій, розподіл посівматеріалу, боротьбу з потравами посівів. 

Протоколи загальних зборів працівників. 
Метеорологічні зведення (1920-1921). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1081 Херсонське міське товариство допомоги нужденним громадянам «Допомога» Одеського 
обласного товариства допомоги нужденним громадянам «Допомога», м. Херсон Одеської області 
Справ: 14; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1932-1934 рр. 

Протоколи засідань секції соціального забезпечення Херсонської міськради, правління товариства, 
комісії по розгляду заяв. 

Звіти про роботу. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1082 Орендне підприємство «Херсонський електромашинобудівний завод» Міністерства 
машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1814; 1933-1934, 1944-1974, 1980-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1933-1934 рр. 

Інструкції тресту «Укртрактороремонт» про відрахування амортизації майна та бухгалтерське 
оформлення амортизаційного фонду. 

Акт передачі Херсонського електрозаводу ім. Червоного Жовтня в підпорядкування Наркомату 
землеробства СРСР. 

Фінансові звіти. 
Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Опис 2 
Справ: 1000; 1944-1968 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Планово-економічний відділ 

Типове положення про завод (1944). 
Виробничо-технічний паспорт заводу. 
Протоколи загальних зборів працівників, нарад інженерно-технічних працівників, засідань технічної 

ради.  
Промфінплани, плани випуску продукції. 
Відділ праці та зарплати 

Плани впровадження нової техніки, механізації та автоматичних процесів, по праці. 
Доповіді, довідки про підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості процесів, 

переведення працівників на нові умови праці. 
Соцзобов’язання, відомості про їх виконання. 
Колективні договори. 
Відділ головного технолога 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, звіти про впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних робіт, організаційно-

технічних заходів по виконанню виробничої програми. 
Відділ головного конструктора 

Протоколи технічних нарад. 
Відділ головного механіка 

Звіти про виконання планів впровадження нової техніки і передової технології, автоматизації та 
механізації виробничих процесів. 

Відділ капітального будівництва 
Статистичні звіти про виконання планів капітального будівництва. 
Фінансово-збутовий відділ 

Звіти, листування з Міністерством автомобільної промисловості СРСР про постачання продукції на 
експорт. 

Відділ кадрів 
Статистичні звіти про чисельність робітників і службовців, склад спеціалістів. 
Бухгалтерія 

Протоколи засідань балансової комісії. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва. 

Опис 3 
Справ: 170; 1949-1974 рр. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань президії, профкому. 
Звіти про роботу завкому. 
Соцзобов’язання. 
Колективні договори. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Опис 4 
Справ: 642; 1980-1993 рр. 

Секретаріат 
Накази Міністерства автомобільної промисловості СРСР, директора. 
Протоколи засідань ради директорів. 
Кон’юнктурний огляд роботи заводу (1969). 
Плановий відділ 

Протоколи засідань балансової комісії. 
Плани виробництва, собівартості продукції, звіти про виконання планів виробництва. 
Відділ головного технолога 

Протоколи технічних нарад, засідань комісії по підготовці заводу до переходу на комплексну систему 
управління за досвідом ВАЗ. 

Плани, акти впровадження нової техніки. 
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Плани організаційно-технічних заходів, звіти про їх виконання. 
Відділ головного конструктора 

Протоколи технічних нарад. 
Відділ головного механіка 

Акти перевірки випробувань механізмів. 
Відділ праці та зарплати  

Положення про оплату праці та преміювання робітників та службовців. 
Протоколи виробничих нарад. 
Звіти, довідки, зведення про проведення соцзмагань. 
Показники, характеристики, подання про нагородження передовиків виробництва. 
Акти, розрахунки про впровадження наукової організації праці. 
Відділ технічного контролю 

Статистичні звіти, відомості про якість продукції. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани, плани виробництва та реалізації продукції. 
Бюро раціоналізаторів та винахідників 

Звіти, зведення, довідки про приймання винаходів та раціоналізаторських пропозицій.  
Відділ кадрів 

Звіт про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1083 Херсонський трест бавовняних, свинарських і вівчарських радгоспів, м. Херсон 
Миколаївської області 
Справ: 44; 1937-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1937-1941 рр. 

Накази, постанови РНК УРСР, Наркоматів землеробства, зернових і тваринницьких радгоспів УРСР 
про ремонт сільгосптехніки, заготівлю кормів, постачання палива, апробацію та здачу посівів, заготівлю 
насіння бавовнику, підготовку радгоспів до сільгоспвиставки 1941 року, порядок преміювання за 
підготовку жінок-трактористок. 

Плани виходу та здачі м’ясної продукції, капітального будівництва, використання премій за врожай 
1938 року. 

Зведення про бюджетне фінансування свинарських радгоспів, ремонт тракторів, забезпечення 
механізаторськими кадрами, урожайність зернових, надої молока, збір, переробку, використання і здачу 
лому чорних металів радгоспами тресту. 

Списки робітників радгоспів. 
Акти технічного огляду автомашин та тракторів. 
Листування з радгоспами про зберігання техніки в зимовий період, організацію курсів трактористів, 

формування кормових ресурсів, скорочення адміністративно-управлінських видатків. 
Огляди агрометеорологічних умов по м. Херсон. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1084 Качкарівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 99; 1922-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 71; 1922-1928 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркомату земельних справ УСРР, Херсонського 
повітвиконкому, окружного КНС про права та пільги для незаможного селянства, організацію машино-
тракторних товариств, КВД, порядок розкуркулення. 

Протоколи районних з’їздів КНС, засідань пленуму районного КНС. 
Плани, звіти, анкети, доповіді про роботу районного, волосних, сільських КНС. 
Списки, автобіографії членів президій районного, сільських КНС. 
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Опис 2 
Справ: 28; 1923-1927 рр. 

Циркуляри ЦКНС, Херсонського окружного КНС про організацію ревізійних комісій по перевірці 
роботи сільських КНС, підготовку перевиборчої кампанії. 

Протоколи засідань окружного КНС про надання пільг незаможному селянству, залучення жінок до 
роботи в КНС. 

Протоколи загальних зборів, списки членів сільських КНС. 
Відомості про боротьбу з неписьменністю, списки неписьменних членів КНС. 
Листування з Качкарівським районним управлінням міліції, сільськими КНС, комісією по перевірці 

членів КНС. 

Ф.Р-1085 Херсонська міжрайонна контора Одеської обласної контори по заготівлі худоби 
(«Заготскот»), м. Херсон Одеської області  
Справ: 5; 1931-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1931-1933 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів юстиції, постачання, земельних справ УСРР, 
Одеської контори «Заготскот», листування з ними про хід м’ясозаготівлі, розвиток свинарства, 
оподаткування одноосібників. 

Листування з Одеською конторою «Укрзаготскот», райспоживспілками, колгоспами, скотобазами, 
заготконторами про вирощування, закупівлю, заготівлю та відвантаження худоби, птиці, заготівлю 
кормів. 

Ф.Р-1086 Груповий комітет профспілки працівників підприємств громадського харчування 
(«Громадхарч»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 26; 1933-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1933-1934 рр. 

Протоколи нарад комісії з розгляду заяв, загальних профспілкових зборів працівників підприємств. 
Акти перевірки санітарного стану їдалень. 
Листування з Херсонською міськпромрадою про проведення нарад та семінарів. 
Списки членів профспілки, заяви про вступ, розрахункові відомості, статистичні талони підприємств.  

Опис 2 
Справ: 15; 1933-1938 рр. 

Протоколи засідань групового комітету, розціночно-конфліктної комісії, нарад секції поварів та 
кулінарної ради, загальних профспілкових зборів працівників підприємств про підвищення трудової 
дисципліни, розгляд скарг, проведення соцзмагань. 

Постанови, протоколи проведення перевиборчої кампанії групового та місцевого комітетів 
профспілки, списки обраних. 

Заяви, автобіографії членів профспілки. 
Фінансові звіти. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1087 Цюрупинське лісомеліоративне господарство по освоєнню пісків Миколаївського обласного 
лісоуправління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 
Справ: 11; 1940-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1940-1941 рр. 

Постанова Економічної Ради при РНК УРСР, Голопристанського, Скадовського, Цюрупинського 
райвиконкомів про затвердження планів лісонасаджень. 

Плани лісокультурних насаджень, заготівлі насіння. 
Доповідні записки, акти по обстеженню лісових дільниць. Акти перевірки лісорозсадників. 

Інвентарні описи лісових культур. 
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Листування з Головним, Дніпропетровським управліннями лісоохорони і лісонасаджень про 
відведення лісових ділянок для сільськогосподарського використання, посів сіянців, облік 
лісокультурного інвентарю. 

Ф.Р-1088 Цюрупинська міська пожежна команда НКВС УРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського 
району Миколаївської області 
Справ: 20; 1940-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1940-1941 рр. 

Договори про соцзмагання з Очаківською міською пожежною командою. 
Накази з особового складу, особові справи, рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1089 Херсонська окружна прокуратура Прокуратури УСРР, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 913; 1923-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 913; 1923-1931 рр. 

Постанови ВЦВК, ВУЦВК, Верховного Суду УСРР про запровадження інституту десятників, 
надання органам ДПУ надзвичайних повноважень у боротьбі з бандитизмом, підсудність карних справ 
трудовим сесіям народних судів, боротьбу з незаконними добровільними зборами та пожертвуваннями. 

Циркуляри, інструкції Наркомату юстиції УСРР, Прокурора Республіки про порядок виконання 
вироку найвищої міри покарання, притягнення до карної відповідальності неплатників податків, 
заслання та ув'язнення в концентраційні табори, судоустрій окружних і районних судових земельних 
комісій.  

Постанови Херсонського окрвиконкому, окружних відділень ДПУ, карного розшуку, дільничних 
народних судів про запобіжні заходи до обвинувачуваних, обвинувачення та притягнення до 
кримінальної відповідальності, встановлення роздрібних цін на товари, часи роботи торговельних 
закладів, заборону нічної випічки хліба. 

Протоколи нарад прокурорів, засідань про амністію. 
Протоколи засідань Херсонської окружної військової наради про охорону БУПРу. 
Протоколи засідань окружного, районних виконкомів, окружної комісії по перевірці особового 

складу працівників установ та підприємств, сільрад, КНС Херсонського округу, нарад аварійної комісії 
при управлінні Херсонського морського торгового порту. 

Звіти про роботу. 
Справи за обвинуваченнями, провадженнями по нагляду. Касаційні протести прокурора. Постанови, 

заяви, листування про помилування. Заяви, скарги громадян. 
Листування з органами ДПУ, Одеською губернською прокуратурою, Херсонським окружним 

управлінням міліції, окружною судово-земельною комісією, дільничними народними судами про 
кримінальну обстановку в районі, боротьбу з бандитизмом, висилку з прикордонної смуги колишніх 
білогвардійців, роботу окружних виконкому, адмінвідділу, прокуратури, районної міліції, хід 
розслідування судових справ, судоустрій, утримання ув’язнених, порядок денаціоналізації мукомельних 
підприємств, нагляд за діяльністю учбово-земельних комісій, стягнення сільгоспподатку, 
хлібозаготівлю, розкуркулення. 

Акти ревізії фінансового стану сільрад. 

Ф.Р-1090 Прокуратура 102-ї дільниці м. Скадовськ Прокуратури УСРР, м. Скадовськ Скадовського 
району Одеської області 
Справ: 43; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1930-1932 рр. 

Циркуляри Наркомату юстиції УСРР про роботу міських та районних прокурорів. 
Постанови районного, сільських виконкомів. Скарги, заяви громадян. Листування з районними та 

сільськими виконкомами, партійними, профспілковими організаціями, установами, судовими 
дільницями про розгляд справ по землеустрою та переселенню, скарг, заяв громадян. 

Акти ревізії кооперативів. 
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Опис 2 
Справ: 7; 1930-1932 рр. 

Постанови по звинуваченню позбавлених виборчих прав, колишніх куркулів. Касаційні протести 
прокуратури. 

Постанови народних судів 11-ї, 12-ї дільниць. 
Скарги про відновлення виборчих прав, повернення нерухомого майна. 

Ф.Р-1091 Херсонська міська прокуратура Управління Наркомату юстиції УРСР по Миколаївській 
області, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 103; 1930-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 103; 1930-1939 рр. 

Загальний відділ 
Накази Головної прокуратури СРСР, Прокуратури УРСР про виконання доручень низовими 

прокуратурами.  
Накази, постанови, розпорядження, інструкції Одеського облвиконкому, обласної прокуратури про 

боротьбу з дитячою безпритульністю. 
Накази міської прокуратури. Протоколи нарад працівників прокуратури, суду та народних 

засідателів. 
План обстеження роботи прокуратури. 
Оперативні зведення по спецповідомленнях, інформаційні листи Одеській обласній прокуратурі, 

відомості руху розглянутих справ. Аналізи закритих справ досудового слідства. 
Постанови по слідчих справах. 
Характеристики працівників. 
Адміністративний нагляд 

Постанови прокурора про порушення паспортного режиму. 
Акти обстеження роботи міської міліції.  
Відомості про підготовку прокуратури до посівної та збиральної кампаній. 
Листування з інспекцією праці про постачання міських установ робочою силою. 
Списки груп сприяння прокуратурі по установах м. Херсон. 
Судово-слідчий нагляд 

Постанови Президії ВЦВК про амністію. Постанови прокуратури, міського відділу НКВС, народних 
слідчих про розгляд справ, міри покарання, звинувачення ув’язнених в Херсонському БУПРі. 

Протоколи допитів свідків. 
Висновки по судових справах, розглянутих Херсонським народним судом. Доповідні записки 

народних слідчих. Касаційні протести на вироки народних судів. 
Листування з народними слідчими, міліцією, установами, громадянами по розгляду справ підсудних. 
Списки правопорушників, направлених на роботу в промислову колонію. 
Судові справи, представлені в прокуратуру на розгляд 

Накази, директивні вказівки Прокурора СРСР про задачі органів прокуратури.  
Накази, постанови Одеської обласної прокуратури про боротьбу за дотримання соціалістичної 

законності. 
Справи по звинуваченню громадян, розгляду скарг, стягненню аліментів. 

Ф.Р-1092 Окрема робоча дружина при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого 
постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 27; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 27; 1921 р. 

Накази, циркуляри Реввійськради Республіки, Наркоматів продовольства, земельних справ УСРР про 
організацію сільгоспбатальйонів при місцевих органах військового постачання, майстерень з ремонту 
сільгоспреманенту при військових радгоспах, груп сприяння РСІ при полках та військових частинах. 

Листування з Херсонським повітовим військкоматом, агрономічною частиною повітвідділу 
військово-продовольчого постачання, військовими радгоспами про організацію постачання 
продовольства. 

Накази з особового складу, рапорти працівників. 
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Ф.Р-1093 Херсонське окружне виробничо-кооперативне об'єднання інвалідів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 119; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1923-1928 рр. 

Постанови, циркуляри ВЦВК, ВУЦВК, Наркоматів фінансів, праці, соціального забезпечення УСРР про 
стан кооперації інвалідів, порядок утворення та ліквідації кооперативних організацій інвалідів, пільги для 
інвалідів війни і праці та їх об’єднань, оплату і оподаткування праці інвалідів, кредитування низових 
організацій. 

Доповідь Херсонського окрвиконкому про стан інвалідної кооперації в окрузі. 
Протоколи засідань Херсонського окружного оргбюро з кооперації інвалідів війни, засідань 

правління окружного об'єднання інвалідів, наради працівників інвалідної кооперації. 
Плани, звіти, доповідні записки, акти, відомості про структуру та діяльність об’єднання. 
Списки, відомості про кількість артілей інвалідів та їх членів. 
Статути, протоколи засідань артілей інвалідів. 
Патенти, дозволи артілей інвалідів на торгівлю. 
Посвідчення, довідки, заяви членів артілей інвалідної кооперації. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1094 Дніпровський повітовий військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому 
відділі військово-продовольчого постачання, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії  
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Накази з основної діяльності та з особового складу. 
Відомості про облік осіб, які знаходяться на продовольчому постачанні. Листування з Дніпровським 

повітвідділом військово-продовольчого постачання про постачання продуктів і фуражу підвідомчим 
установам і військовим частинам. 

Ф.Р-1095 Відділ військово-продовольчого постачання при Дніпровській повітовій військово-
продовольчій комісії, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 64; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1920-1922 рр. 

Постанова Ради Української трудової армії про порядок виклику військових частин для виконання 
робіт по відновленню народного господарства на території України. 

Накази, інструкції Наркомату продовольства УСРР, Миколаївського губернського військкомату, 
управління військово-продовольчого постачання, листування з ними про створення повітвідділу 
військово-продовольчого постачання, продовольче постачання армії, облік і звітність продовольчих 
магазинів, продовольчу та фуражну розкладку, ремонт приміщень хлібопекарень. 

Накази начальника, доповіді про роботу відділу, акти перевірки стану продовольства. 
Протоколи огляду боєготовності та продовольчого забезпечення військових частин м. Скадовськ. 
Заявки, рапорти про створення запасів фуражу та продуктів дієтичного харчування. 
Списки військових частин, які отримували продовольство від відділу. 
Листування з Дніпровським повітовим продкомом, військово-продовольчими магазинами, 

Олешківською гарнізонною хлібопекарнею про видачу продовольства та фуражу військовим частинам.  
Кошторис організаційних та операційних видатків. 

Ф.Р-1096 Херсонська губернська контора Всеросійського центру сільськогосподарської кооперації 
(«Центросекція»), м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 21; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1919-1920 рр. 

Накази Наркомату продовольства УСРР про заготівлю та постачання продукції. 
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Протоколи колегії контори, засідань комісії по злиттю Південних управлінь і контор «Центроспілки» 
та «Центросекції». 

Доповіді про роботу контори. 
Договори про заготівлю та постачання продукції. Листування з Одеським, Миколаївським 

відділеннями контори, Херсонським губернським та повітовим продовольчими комітетами про 
заготівлю, постачання, транспортування продовольства.  

Протоколи засідань представників Херсонської, Миколаївської рибних артілей, заводу «Файнштейн і 
син». 

Ф.Р-1097 Каховський військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі 
військово-продовольчого постачання, м. Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 27; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1921-1922 рр. 

Листування з уповноваженим Миколаївського губвідділу по Каховському району, Дніпровським 
повітвідділом військово-продовольчого постачання про постачання продовольства військовим частинам 
та голодуючим, облік установ, які знаходяться на продовольчому постачанні. 

Накази з особового складу, списки, особові справи працівників. 

Ф.Р-1098 Гарнізонна хлібопекарня при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого 
постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 22; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1920-1921 рр. 

Накази Управління військово-продовольчого постачання УСРР та Криму, Миколаївського 
губернського, Херсонського повітового відділів військово-продовольчого постачання, листування з 
ними про порядок та норми видачі продовольства працівникам пекарні, ревізію хлібопекарень, надання 
звітності. 

Звіти, доповіді про роботу, рух продовольства та матеріалів. 
Відомості про видачу хліба військовим частинам та установам гарнізону м. Херсон. 
Листування з Херсонським повітовим військкоматом про організацію роботи пекарні, рух кадрів. 
Фінансові звіти, акти ревізії фінансової діяльності. 
Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1099 Херсонський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 2; 1917-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1917-1920 рр. 

Протоколи губернських з’їздів хліборобів (вересень 1917), рад селянських депутатів, засідань 
президії губвиконкому. 

Листування з повітовими радами про їх роботу, організацію формувань Червоної Гвардії, охорону 
революційного порядку. 

Ф.Р-1100 Відділ військово-продовольчого постачання при Херсонському повітовому відділі 
продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 68; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1920-1921 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Ради Праці та Оборони СРСР, Надзвичайного 
уповноваженого Ради робітничої і селянської оборони, Наркомату продовольства УСРР про порядок 
заготівлі і переробки продовольства, продовольче постачання військових частин, порядок створення 
військових сільськогосподарських господарств. 

Накази уповноваженого Миколаївської губернської особової військово-продовольчої комісії, 
Херсонського повітвідділу військово-продовольчого постачання, начальника політвідділу 15-
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ї Стрілецької Сиваської дивізії про постачання військових частин продовольством, організацію 
риболовства у військових частинах, проведення недільника допомоги голодуючим дітям. 

Накази по військах Київського військового округу, листування з ревтрибуналом, Миколаївським 
губвідділом військово-продовольчого постачання про облік особового складу, кінського поголів’я, 
розформування Польового управління 6-ї Армії. 

Протоколи надзвичайної міжвідомчої наради при губвідділі військово-продовольчого постачання, 
адміністративних нарад, загальних зборів працівників про відведення землі під городи, постачання 
насінням та інвентарем. 

Дислокація військових частин, які перебувають на постачанні відділу. 
Акти обстеження роботи відділів, ревізії продмагу, Херсонської гарнізонної пекарні. 
Листування з губвідділом військово-продовольчого постачання, продовольчими підприємствами про 

постачання продовольством, сировиною та паливом. 
Накази з особового складу, послужні списки, анкети працівників. Рапорти працівників про видачу 

продовольства, фуражу, інвентарю. 

Ф.Р-1101 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Іванівського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 49; 1920-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1920-1924 рр. 

Декрет, постанови, циркуляри РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР 
про заміну продрозкладки продподатком, стягнення єдиного сільгоспподатку, порядок видачі 
продовольчої позики, зберігання насіннєвого фонду, вилучення надлишків землі у колишніх поміщиків, 
обладнання шкіл. 

Накази, протоколи засідань президій Катеринославського губернського, Мелітопольського 
повітового, Іванівського районного виконкомів про надання пільг за раціональне ведення колективних 
господарств, здачу в оренду нетрудових земель, заборону переселень і вільної торгівлі 
сільгосппродуктами, запровадження податку на фрукти, збір речей для Червоної кінноти та продуктів на 
користь шахтарів Донбасу, реєстрацію військовозобов’язаних, боротьбу зі спекуляцією та знахарством. 

Протоколи засідань виконкому, сходів громадян. 
Протоколи обстеження господарств, потребуючих продовольчої позики. 
Акти ліквідаційної комісії про здачу зерна на зсипні пункти. 
Відомості про посіви озимих та ярових зернових, виконання державної розкладки. 
Акти розподілу майна. 
Списки працівників виконкому, громадян с. Іванівка, членів КНС Балківської волості, голодуючих по 

селах Іванівка, Червона Січ, хут. Удільний. 

Опис 2 
Справ: 6; 1921-1925 рр. 

Накази, розпорядження Катеринославського губернського, Мелітопольського повітового, 
Іванівського районного виконкомів про порядок проведення перевиборів рад. 

Протокол засідань президії сільради, комітету відповідачів, виборчої комісії. 
Листування з Балківським волвиконкомом про збитки, заподіяні іноземною інтервенцією, допомогу 

голодуючим. 
Списки позбавлених виборчих прав, військовослужбовців царської армії.  

Ф.Р-1102 Генічеське повітове управління радянської робітничо-селянської міліції Запорізького 
губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Генічеськ Генічеського повіту 
Запорізької губернії 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Особові справи політпрацівників. 
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Ф.Р-1103 Генічеська секція профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Генічеськ 
Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 31; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1921-1925 рр. 

Циркуляри Наркомату праці УСРР про правила виробничого навчання в кустарній промисловості, 
охорону праці, оплату праці підлітків. 

Циркуляри ЦК, резолюції по доповідях ЦК та Укрбюро профспілки «Металіст», ІІ Всеукраїнського 
з’їзду металістів.  

Тези губернської конференції.  
Протоколи загальних зборів, засідань правління, експертної комісії. 
Листування з підприємствами, установами та організаціями з господарських, адміністративних 

питань. 
Списки, табелі робітників, відомості про нормування робіт на чавуноливарному заводі та 

електростанції. 

Ф.Р-1104 Відділ військово-продовольчого постачання Генічеської повітової особливої військово-
продовольчої комісії, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 95; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1920-1922 рр. 

Політична частина 
Накази по Харківському військовому округу. 
Листування з політчастиною Олександрівського губвідділу військово-продовольчого постачання. 
Загальна частина 

Накази уповноваженого Запорізького губвідділу військово-продовольчого постачання, Генічеської 
повітової особливої військово-продовольчої комісії. 

Доповіді про роботу відділу. 
Реєстраційна книга, списки, посвідчення, анкети військово-продовольчих працівників. 
Хлібопекарня 

Звіти про роботу. 
Листування з установами, журнали реєстрації постачання, збуту сировини та продовольства.  
Розподільча частина 

Накази Командуючого військовими силами України. 
Звіти про продовольче постачання військових частин.  
Облікові відомості про особовий склад, коней, транспортні засоби військових частин, які 

перебувають на постачанні відділу. 
Обліково-розподільча частина 

Облікові відомості про особовий склад, коней військових частин, які перебувають на постачанні 
відділу. 

Обліково-розрахункова частина 
Місячні звіти руху продовольства. 
Відомості нарахування зарплати. 
Контрольно-інструкторська частина 

Накази, розпорядження Наркомату продовольства УСРР, Запорізького губвідділу військово-
продовольчого постачання. 

Продовольчий магазин 
Накази по магазину. 
Висновки контрольного огляду санітарного та технічного стану магазину. 
Зведення про облік фуражу, допомогу голодуючим. 
Листування з Запорізьким губернським військово-продовольчим магазином про продовольче 

постачання військових частин. 
Міська міліція 

Звіти, листування з Генічеським повітовим управлінням міліції про постачання продовольства 
працівникам міліції. 
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Опис 2 
Справ: 6; 1921 р. 

Накази начальника. 
Листування з Запорізьким губернським військово-продовольчим магазином про роботу відділу. 

Ф.Р-1105 Генічеське промислово-кредитно-кооперативне товариство по постачанню і збуту 
виробів кустарів через державні кооперативні організації «Кредит-кустар» Мелітопольської 
окружної спілки кустарно-промислової кооперації, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 12; 1926-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1926-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Мелітопольської окружної промспілки про порядок ведення рахунків, 
складання плану кредитування, зниження адміністративно-управлінських видатків, організацію курсів 
по підготовці кадрів, кооперування єврейської бідноти. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління товариства. 
Кошториси адміністративно-управлінських видатків. 

Ф.Р-1106 Генічеське повітове бюро юстиції Запорізького губернського відділу юстиції, м. Генічеськ 
Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 8; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1921-1923 рр. 

Декрети, накази, постанови, розпорядження, інструкції РНК УСРР, НКВС УСРР. 
Розпорядження Генічеського повітвиконкому про організацію повітвідділу юстиції. Листування з 

Запорізьким губвідділом юстиції про реорганізацію повітових відділів юстиції в бюро юстиції. 
Протокол засідання комісії по ліквідації Генічеського повіту. 

Ф.Р-1107 Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, смт Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 751; 1922-1926, 1943-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1922-1926 рр. 

Секретаріат 
Постанови, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, Реввійськради Республіки, 

Катеринославського губернського, Мелітопольського окружного виконкомів, окрпродкому про права та 
обов’язки виконкомів, експлуатацію націоналізованих мукомельних підприємств, порядок видачі 
продпозики, зберігання насіннєвого фонду. 

Протокол VI Мелітопольського окружного з’їзду рад. 
Протоколи засідань президій Мелітопольського окружного, повітового, Нижньосірогозького 

районного виконкомів. 
Доповіді, відомості про обстеження роботи сільрад. Зведення сільрад про чисельність населення. 
Списки господарств району по населених пунктах. 
Протоколи сходів громадян с. Торгаї. Статистичні звіти Верхньоторгаївської сільради про 

організаційну роботу, допомогу безпритульним дітям. 
Підвідділ ЗАГС 

Постанови, циркуляри, інструкції НКВС СРСР, Наркомату фінансів СРСР, Катеринославського 
губвиконкому про проведення реєстрації актів громадянського стану. 

Зведення, заяви громадян про реєстрацію актів громадянського стану. 
Земельне управління 

Постанова райвиконкому, протокол об’єднаного надзвичайного засідання президії Першопокровської 
сільради про збір врожаю. 

Культвідділ 
Протокол засідання контрольно-ревізійної комісії Нижньосірогозького райкому профспілки «Робос». 
Звіти про роботу шкіл. Списки вчителів шкіл району. 
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Фінансово-податковий відділ 
Постанови, розпорядження, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Катеринославського губернського 

виконкому і фінвідділу, Мелітопольського повітового продкому про стягнення податків, створення 
спеціального грошового фонду при навчальних закладах. 

Протоколи засідань Мелітопольської окружної податкової комісії, засідань сільрад, сходів громадян 
по розгляду скарг платників податків. 

Доповіді, зведення про виконання плану по податках, кількість господарств, чисельність населення, 
розміри землекористування. 

Анкети підприємств мукомельно-круп’яного виробництва. 
Описи майна неплатників сільгоспподатку. 
Виборча комісія 

Протоколи районної безпартійної конференції, засідань президії райвиконкому. 
Протоколи засідань, списки, листування про вибори районної та сільських рад, створення інституту 

відповідачів. 
Список позбавлених виборчих прав. 

Опис 2  
Справ: 676; 1944-1985 рр.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби і 
посівних площ. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 3 
Справ: 22; 1943-1975 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, листування з ним про створення фонду «Кінь Червоної Армії». 
Рішення звужених засідань виконкому. 
План розвитку сільського господарства на 1953 рік. 
Акт приймання-передавання території району, очищеної від військового знаряддя. 
Списки громадян, вигнаних до Німеччини.  

Ф.Р-1108 Великолепетиське відділення Мелітопольської районної сільськогосподарської спілки, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 12; 1924-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1924-1925 рр. 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань особливої повноважної комісії по відновленню та 
розвитку торгівлі, покращення якості, заготівлю та перевезення зернового хліба. 

Протоколи загальних зборів, нарад, звіти зернових товариств про роботу. 
Акти приймання-здачі сировини. 
Звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Циркуляр «Укрзерноцентру» про своєчасне надання звітності. 
Звіти зернових товариств про роботу. 
Протокол засідання Рогачицького птахівницького товариства про злиття товариств. 
Списки членів Микільського плодоовочевого товариства. 
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Ф.Р-1109 Генічеська спілка сільськогосподарських кооперативів (райсільгоспспілка) 
Катеринославського губернського кооперативного комітету, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 202; 1921-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 179; 1921-1927 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів фінансів, 
внутрішньої торгівлі, праці УСРР, Всеукраїнської спілки сільгоспкооперації «Сільський господар» про 
встановлення цін на сільгосппродукцію, стягнення податків з хлібозаготівельників, порядок проведення 
заготівлі шкірсировини, організацію розціночно-конфліктних комісій, повернення насіннєвої позики.  

Звіти, тези про хлібозаготівельну роботу сільгоспкооперації України. 
Протоколи засідань Генічеської повітової комісії по обстеженню державних земель та майна, 

правління, контрольної ради, ревізійної комісії спілки. 
Звіти, доповіді про роботу спілки, організацію і кількість сільгосптовариств, їх кредитування та 

постачання сільгоспмашин, хід хлібозаготівлі. 
Статути, протоколи загальних зборів, описи майна, списки членів сільгосптовариств. 
Листування з кредитними товариствами, заготпунктами про заготівлю зернового хліба і 

сільгосппродуктів, постачання сільгоспмашин. 

Опис 2 
Справ: 23; 1923-1926 рр. 

Постанови, положення, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, 
Всеукраїнської спілки сільгоспкооперації «Сільський господар» про постачання населення 
посівматеріалом, затвердження стандартів на зерно, проведення хлібозаготівельної кампанії. 

Протоколи хлібних нарад Мелітопольського окрвідділу торгівлі. 
Циркуляри, інструкції, протоколи засідань правління спілки про збут зерна, заготівлю 

посівматеріалу, проведення меліоративних робіт, злиття з Мелітопольською райсільгоспспілкою. 
Плани, доповіді про роботу спілки. 
Акти обстеження роботи сільгосптовариств, огляду хлібних комор при млинах. 
Облікові картки працівників, списки відповідальних працівників по хлібозаготівлі. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1110 Нижньосірогозький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Мелітопольського повіту Катеринославської 
губернії 
Справ: 14; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1921-1922 рр. 

Накази, розпорядження Запорізького губернського, Мелітопольського повітового виконкомів, 
листування з ними про запровадження промислового податку, оподаткування куркулів, допомогу 
голодуючим. 

Протоколи засідань волвиконкому, сходів громадян сільрад. 
Зведення про чисельність населення, кількість шлюбів та розлучень по волості. 
Списки сімей червоноармійців, які отримують допомогу. 

Опис 2 
Справ: 2; 1921 р. 

Протоколи засідань президії. 
Списки позбавлених виборчих прав. 

 382 



Ф.Р-1111 Генічеське повітове статистичне бюро Запорізького губернського статистичного бюро, 
м. Генічеськ Генічеського району Запорізької губернії 
Справ: 32; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1921-1923 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ЦСУ, Запорізького губстатбюро, Генічеського 
повітового ревкому, міськвиконкому про організацію статистичних установ, ведення сільськогоспо-
дарської статистики. 

Протоколи нарад, звіти про роботу. 
Відомості сільськогосподарської, промислової, санітарно-епідеміологічної, демографічної 

статистики. Відомості поточної статистики про наслідки голоду, рух цін. Списки державних установ, 
культурно-освітніх закладів, промислових підприємств. 

Ф.Р-1113 Генічеський філіал Всеукраїнської кооперативної книготорговельної і видавничої спілки 
(«Книгоспілка»), м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Штатний розпис, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1114 Малолепетиське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство 
Мелітопольської окружної спілки сільськогосподарських кооперативів, с. Мала Лепетиха 
Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 9; 1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1921-1930 рр. 

Циркуляри Мелітопольської окружної сільгоспкоопспілки. 
Протоколи, загальних зборів, засідань правління товариства. 
Звіти, доповіді про роботу. 

Ф.Р-1115 Великолепетиська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 128; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1944-1964 рр. 

Постанови, рішення Херсонської облспоживспілки, Великолепетиського райвиконкому, листування з 
ними про покращення постачання населення продовольчими товарами. 

Протоколи районних нарад працівників торгівлі, загальних і звітно-виборчих зборів пайщиків, 
засідань правління спілки. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1116 Великолепетиський волосний революційний комітет, с. Велика Лепетиха 
Мелітопольського повіту Запорізької губернії  
Справ: 18; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1920-1921 рр. 

Декрети, постанови Реввійськради республіки, РНК УСРР, Наркомату продовольства УСРР, 
листування з ними про стягнення продподатку, боротьбу зі спекуляцією, розвиток сільськогоспо-
дарських та кустарних промислів. 

Накази Олександрівського губернського, Мелітопольського повітового виконкомів та військкоматів, 
листування з ними про перевибори сільрад, організацію кооперативів, надання допомоги сім’ям 
червоноармійців, здачу зброї. 

Постанови, інструкції, накази губернської, повітової продкомісій. 
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Резолюції безпартійної повітової робітничо-селянської та червоноармійської конференцій про роботу 
ревкому, продовольче постачання. 

Накази волосного ревкому, виконкому. 
Протоколи засідань повітового, волосного ревкомів, повітової, волосної економічних нарад, 

волосного земвідділу, сільрад, сходів громадян сіл та членів сільських товариств. 
Звіти про роботу. 
Анкети громадян с. Катеринівка. 

Ф.Р-1117 Земельне управління Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 162; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 162; 1921-1923 рр. 

Загальний підвідділ 
Постанови ВУЦВК про організацію товариства «Село-допомога» для відновлення сільського 

господарства України, створення броньованого волосного насіннєвого фонду, відміну повернення 
насіннєвих позик 1920-1921 років, боротьбу з приховуванням землі. 

Накази, циркуляри Запорізького губернського виконкому, земвідділу, листування з ними про 
розширення посівних площ, надання коштів на проведення посівних кампаній, продаж зерна населенню 
за комісійними цінами, заохочення землевласників до сівообігу, створення відділень насіннєвого фонду, 
курс золота та срібла, встановлення телефонного зв’язку Генічеськ-Мелітополь. 

Протоколи засідань колегії, постанови розпорядчих засідань про відведення землі колгоспам, 
радгоспам, артілям та громадянам Григорівської волості. 

Зведення про кількість землі по угіддях, кількість домогосподарств, бідняків та сімей 
червоноармійців, звільнення переселенців від податків, розподіл насіннєвого матеріалу по повіту. 

Списки робітників нетрудових та колективних господарств. 
Акт ліквідаційної комісії про ліквідацію управління. 
Накази з особового складу, списки, посвідчення працівників. 
Підвідділ землеустрою 

Декрети, накази, постанови, інструкції РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР про відведення 
та розкладку земель на відруби, наділення землею навчальних закладів, облік і страхування державних 
земель та майна, порядок оплати землевпорядкувальних робіт, забезпечення сільгоспреманентом 
демобілізованих червоноармійців, торгівлю сільгоспмашинами, роботу судово-земельних комісій. 

Положення про дільничних землемірів. 
Протоколи засідань комісії по організації підсобної сільгоспшколи в колишньому маєтку Рикова в 

с. Вікторівка Юзкуйської волості. 
Звіти про роботу. Доповіді, описи, списки, зведення про відведення землі селянам Генічеського 

повіту, обстеженню державних земель та майна, маєтків колишніх поміщиків. 
Договори про здачу землі в оренду. 
Листування з Запорізьким губземвідділом, Генічеським повітвідділом комунального господарства, 

волвиконкомами про проведення землевпорядкувальних та меліоративних робіт, облік населення і землі, 
розселення переселенців та біженців. 

Акт ліквідаційної комісії про ліквідацію Генічеського повіту. 
Підвідділ сільського господарства 

Декрет, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР про права і 
пільги незаможному селянству, порядок реєстрації сільгоспколективів, організацію товариств 
сільськогосподарського кредиту, державну допомогу артілям та комунам, створення грошового та 
продовольчого фонду КНС, описування переданого сільгоспколективам націоналізованого майна, 
розвиток садівництва в Україні, порядок продажу та купівлі коней, заборону зарізу та вивозу худоби за 
межі України. 

Постанови, інструкції Української економічної ради, Запорізької губернської ради соціального 
забезпечення про організацію губернських та повітових посівних комісій, посівних трійок. 

Протоколи засідань комісій по обстеженню державних земель та майна, ревізії економічного стану 
нетрудових господарств. 

Звіти про роботу відділу. Зведення волземвідділів про площі посівів, земельних угідь, чисельність 
населення, господарств, сільгоспреманенту. Доповіді про роботу агрономів, економічний стан 
Новогригорівської волості. 
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Акти, відомості про стан посівів. 
Протоколи сходів громадян сіл про розподіл посівного матеріалу, відкриття злучних пунктів. 
Акти, договори, описи, списки, відомості про відведення і здачу землі в оренду товариствам та 

селянам. 
Листування з Запорізьким губземвідділом про проведення меліоративних робіт, розселення 

переселенців та біженців. 
Ветеринарний підвідділ 

Документи про роботу підвідділу. 
Підвідділ постачання 

Постанови РНК УСРР про порядок надання гужового транспорту установам та організаціям. 
Накази Запорізького губернського земвідділу про ліквідацію повітових підвідділів технічного постачання. 
Доповіді про роботу підвідділу.  
Листування з губернським, волосними земвідділами про постачання ремонтних майстерень 

інструментами, вугіллям та продовольством, постачання зернофуражу для племінних тварин. 
Особові справи працівників. 
Господарська частина 

Описи майна радгоспу «Агаймани» Новогригорівської волості. 
Фінансовий підвідділ 

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1922 рік. 
Листування з Генічеським повітовим фінвідділом про складання звітності. 
Акт ліквідаційної комісії з ліквідації підвідділу постачання. 

Ф.Р-1118 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарської зернової кооперації 
(райкоопзерно) Мелітопольської окружної зернової спілки сільськогосподарських колективів, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР 
Справ: 9; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1930-1931 рр. 

Циркуляри Мелітопольської окружної зерноспілки про організацію зернових кооперативних 
товариств в селах, проведення контрактації та реалізацію врожаю, страхування продовольства, 
заготовленого системою «Хлібоцентр», ліквідацію окружної зерноспілки. 

Відомості про структуру районної спілки, заготівлю та реалізацію сільгосппродукції, мобілізацію 
гужового транспорту. 

Плани, зведення про заготівлю зерна і овочів колгоспами району. 
Акти ревізії сільських заготпунктів. 

Ф.Р-1119 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Генічеській 
районній спілці сільськогосподарських кооперативів, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 1; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Протоколи засідань правління. 

Ф.Р-1120 Генічеське комісіонерство Катеринославського товариства сільськогосподарського 
кредиту «Сільбанк», м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської 
губернії 
Справ: 1; 1924 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Протокол засідання членів правління «Сільбанку» про розподіл кредитів. 
Посімейно-майнові анкети, заяви, розписки членів товариства в отриманні позики. 
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Ф.Р-1121 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарських і спеціалізованих колективів 
(райколгоспспілка), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР 
Справ: 2; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1930-1931 рр. 

Циркуляри, протоколи засідань спілки про фінансовий облік та кредитування сільгоспколективів. 
Головна книга, обігові відомості. 

Ф.Р-1122 Великолепетиська промислово-кооперативна артіль по виробленню хлібобулочних і 
кондитерських виробів «Харчопродукт» Херсонського окружного кооперативного комітету, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 9; 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 

Відомості про заготівлю продукції, проведення соцзмагань. 

Опис 2 
Справ: 8; 1928-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів. Виробничо-фінансовий план, звіти про роботу. 
Акти ревізії фінансової діяльності. 
Договори про оренду млина та олійниці. 
Списки, особові рахунки пайщиків. 

Ф.Р-1123 Відділ народної освіти Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Зведення про роботу. 
Відомості про ліквідацію відділу. 

Ф.Р-1124 Виконавчий комітет Генічеської районної ради народних депутатів, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області  
Справ: 964; 1923-1926, 1943-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1923-1926 рр. 

Відомості про організацію сільгоспартілей, землекористування по району. 
Список платників основної ренти. 

Опис 2 
Справ: 928; 1943-1990 рр. 

Протоколи сесій райради, засідань виконкому, постійних комісій. Розпорядження голови. Плани, 
звіти про роботу, звіти депутатів перед виборцями. 

Протоколи науково-економічних конференцій про розвиток вівчарства, виноградарства. 
Договори про соцзмагання, соцзобов’язання. 
Листування з Херсонським облвиконкомом, районними організаціями про проведення агротехнічних 

заходів з підвищення врожайності сільгоспкультур, роботу МТС, організацію дитячих ясел, будівництво 
траси Генічеськ-Новоолексіївка (1950-1955), спорудження будинків для переселенців, фінансово-
економічний стан колгоспів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи реєстрації кандидатів у депутати. 
Протоколи загальних профспілкових зборів. 

Опис 3 
Справ: 32; 1944-1965 рр. 

Протоколи звужених засідань виконкому. 
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Плани розвитку сільського господарства району на 1949 рік. 
Зведення про збитки, заподіяні району нацистськими окупантами (1944), прийом, матеріальне 

забезпечення і працевлаштування переселенців з Польщі (1948-1949). 
Листування з Херсонським облвиконкомом про відведення землі під аеродром, репатріацію 

радянських громадян, дітей польських громадян в Польщу. 
Картки позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-1125 Рубанівське кущове об'єднання колгоспів «Маяк» Великолепетиської районної спілки 
сільськогосподарських колективів, с. Рубанівка Великолепетиського району УСРР 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Ліквідаційна справа. 

Ф.Р-1126 Новотроїцький районний комітет профспілки робітників і службовців сільського 
господарства і заготівлі, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 57; 1965-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1965-1970 рр. 

Протоколи районних конференцій, засідань президії. 
Плани роботи. 
Кошториси видатків профбюджету, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1127 Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Генічеського повіту Катеринославської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Розписки селян про належне використання насіннєвої позики. 

Ф.Р-1128 Генічеська районна судово-земельна комісія Мелітопольської окружної судово-земельної 
комісії, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 3; 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1928-1929 рр. 

Справи про землевпорядкування.  

Ф.Р-1129 Генічеська загальноміська страхова каса, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 11; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1922-1924 рр. 

Постанови, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Наркоматів праці, соціального забезпечення, охорони 
здоров’я СРСР про звільнення роботодавців від сплати страхових внесків, страхування працівників 
зв’язку, забезпечення працівників міліції та непрацездатного населення, видачу пенсій та допомоги. 

Протоколи наради Катеринославського губернського соціального центру про надання допомоги 
безробітним. 

Доповіді про роботу каси. 
Договори про погашення заборгованості по сплаті страхових внесків. 
Список працівників. 
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Ф.Р-1130 Народний суд 20-ї дільниці Мелітопольського судового округу, м. Генічеськ 
Мелітопольського повіту Катеринославської губернії 
Справ: 6; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 6; 1919 р. 

Цивільні справи про право користування спадщиною. 

Ф.Р-1131 Народний суд 21-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського 
району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 72; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1924-1928 рр. 

Цивільні справи про стягнення аліментів. 

Ф.Р-1132 Народний суд 13-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського 
району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 38; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1923-1925 рр. 

Цивільні справи про стягнення аліментів. 

Ф.Р-1133 Відділ охорони здоров'я Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії  
Справ: 32; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1921-1922 рр. 

Циркуляри Наркомату охорони здоров’я УСРР, Запорізького губвідділу охорони здоров’я про скасування 
трудової повинності медперсоналу, порядок використання кредитів, безкоштовну видачу медикаментів, 
заборону обміну та продажу продуктів харчування, отриманих у порядку державного постачання. 

Постанови колегії відділу про безкоштовну видачу медикаментів членам профспілки. Протоколи 
засідання тарифно-нормувальної комісії оргбюро профспілки «Медикосанпраця» про розподіл 
службовців по розрядах на отримання продовольчих пайків. 

Зведення, відомості про облік збитків, заподіяних медичним дільницям повіту Першою світовою 
війною та інтервенцією, отримання продовольства закладами охорони здоров’я повіту, відкриття 
амбулаторії, чисельність лікарів в м. Генічеськ. 

Статистичні зведення про чисельність населення по м. Генічеськ та волостях.  
Зведення про чисельність голодуючих і померлих від голоду, інфекційних хворих по медичних 

дільницях та волостях. 
Листування з медичними дільницями волостей про постачання продовольства, утримання лікарень на 

кошти населення, розміщення хворих. 
Акти ревізії закладів охорони здоров’я, складів продовольства та медикаментів. 
Картки реєстрації первинних захворювань по м. Генічеськ. 
Опис майна Генічеського Будинку матері та дитини. 

Ф.Р-1134 Новотроїцький районний комітет народного контролю, смт Новотроїцьке 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 79; 1965-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1965-1972 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти про роботу. 
Документи перевірок виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємств, колгоспів, 

установ та організацій. 
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Секретар 
Наказ Управління промисловості будівельних матеріалів Чорноморського Раднаргоспу про 

організацію тресту (1963). 
Накази управляючого. 
Планово-економічний відділ 

Виробничі, техпромфінплани підприємств, економічні аналізи виконання планів. 
Документи про підсумки соцзмагань на підприємствах. 
Виробничо-технічний відділ 

Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів УСРР. 
Протоколи засідань ради директорів підприємств. 
Плани організаційно-технічних заходів, виробництва товарів народного вжитку, аналізи їх 

виконання. 
Статистичні звіти про якість промислової продукції, впровадження рацпропозицій. 
Документи про розвиток та впровадження нової техніки. 
Документи з наукової організації праці 

Плани, звіти, довідки про впровадження наукової організації праці. 
Плани капітального будівництва. 
Плани, звіти, зведення про виконання заходів по покращенню умов праці, зниженню травматизму, 

захворюваності на підприємствах. 
Документи з охорони праці та техніки безпеки, про реконструкцію цехів на підприємствах. 
Статистичні звіти про нещасні випадки. 
Відділ головного механіка 

Плани заходів по економії електроенергії. 
Фінансовий відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків. 
Плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність підприємств. 
Відділ кадрів 

Плани працевлаштування молоді, підвищення кваліфікації. 
Звіти про роботу з кадрами. 
Списки інженерно-технічних працівників, службовців. 

Ф.Р-1140 Херсонський трест промисловості будівельних матеріалів Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 733; 1963-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 842; 1963-1975 рр. 

Секретар 
Накази управляючого. 
Планово-економічний відділ 

Виробничі, промислово-фінансові плани, плани собівартості продукції, по праці. Звіти, економічні 
аналізи виконання планів, Довідки, зведення про виробництво товарів народного вжитку. 

Виробничо-технічний відділ 
Плани освоєння випуску нових ефективних будматеріалів, економії електроенергії, покращення 

якості продукції. 
Акти приймання в експлуатацію заводів будматеріалів. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітального будівництва, звіти про їх виконання. 
Відділ матеріальних фондів 

Протоколи, плани, звіти, акти про передачу підприємств у підпорядкування тресту. 
Плани виробництва промислової продукції. 
Документи головного маркшейдера 

Плани земельних та гірничих ділянок підприємств тресту по області. 
Відділ праці та зарплати 

Плани, довідки, зведення про впровадження наукової організації праці, нової техніки, покращення 
умов праці, проведення комуністичних суботників. 

Відділ головного механіка 
Протоколи засідань технічної ради. 

389 



 

Статистичні звіти, доповідні записки про якість промислової продукції. 
Інженер з техніки безпеки 

Плани охорони праці. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти, зведення про роботу з кадрами, підвищення кваліфікації. 
Списки підприємств тресту, переліки видів продукції.  
Фінансово-бухгалтерський відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виробничо-фінансову діяльність. 

Опис 2 Об’єднаний комітет профспілки робітників будівництва та промбудматеріалів 
Справ: 109; 1967-1975 рр. 

Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, засідань президії. 
Колективні договори підприємств тресту. 
Статистичні звіти, зведення, довідки про підсумки соцзмагань.  
Списки передовиків виробництва. 
Кошториси видатків профбюджету та державного соціального страхування, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1141 Виробничо-кооперативна артіль ім. Ворошилова по заготівлі будівельних матеріалів та 
сировини Херсонської районної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів, 
с. Роксандрівка Херсонського району Одеської області 
Справ: 3; 1930-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1930-1933 рр. 

Постанови, циркуляри Херсонської райколгоспспілки, листування з нею про проведення посівної 
кампанії, роботу МТС, підготовку колгоспних кадрів. 

Протоколи установчих, загальних зборів, засідань правління, виробничих нарад. 

Ф.Р-1142 Кооперативно-трудова артіль ім. 1-го Травня по заготівлі очерету Херсонської окружної 
спілки кустарних, промислових і кредитних кооперативів, с. Антонівка Херсонського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 

Справа про організацію артілі. 

Ф.Р-1143 Херсонська виробнича майстерня Всеукраїнського філіалу Всесоюзного акціонерного 
товариства машино-тракторних станцій («Трактороцентр»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 20; 1930-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1930-1933 рр. 

Директиви, постанови, інструкції «Трактороцентру», листування з ним про обстеження майстерень, 
ведення секретного діловодства, бронювання робочої сили, рух кадрів. 

Накази директора. 
Протоколи виробничих, технічних нарад. 
Плани, звіти про роботу. 
Листування з Херсонським міськкомом КП(б) України, органами ДПУ, відділенням карного розшуку, 

колгоспами про постачання матеріалів, ремонт сільгосптехніки, розкрадання майна майстерні. 
Списки, заяви, посвідчення, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1144 Херсонська районна будівельна контора (райсільгоспбуд) Українського тресту 
сільськогосподарського будівництва («Укрсільгоспбуд»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 39; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1930-1932 рр. 

Постанови, циркуляри Наркоматів земельних справ, праці УСРР про оплату праці вербувальників, 
використання кваліфікованих будівельних кадрів. 

Накази тресту «Укрсільгоспбуд» про організацію контори «Сільбудматеріали» покращення якості і 
зниження вартості будівельних робіт, злиття будівельних дільничних контор, розподіл будматеріалів, 
підготовку до капітального сільгоспбудівництва, підрядно-преміальну оплату праці в галузі. 

Протоколи міжвідомчих, науково-технічних нарад контори, загальних зборів робітників будівельних 
дільниць. 

Плани роботи на 1931-1932 роки. 
Договори, кошториси, акти про здачу, листування з будівельними дільницями про хід будівельних 

робіт. Табелі виконаних робіт. 
Накази з особового складу, посвідчення, довідки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1145 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Херсонській області 
Справ: 160; 1946-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 152; 1946-1952 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому про створення виборчих дільниць. 
Протоколи засідань Херсонської окружної виборчої комісії, голосування дільничних виборчих 

комісій. 
Протоколи загальних зборів працівників установ, підприємств і організацій про висування і 

підтримку кандидатів у депутати. 
Списки виборців. Довідки, посвідчення на право голосування. 

Опис 2 
Справ: 2; 1958-1962 рр. 

Списки виборців. 

Опис 3 
Справ: 4; 1954-1958 рр. 

Статистичні звіти, зведення про створення виборчих дільниць, підготовку до виборів. 
Протоколи голосування дільничних виборчих комісій. 

Опис 4 
Справ: 2; 1954 р. 

Протоколи голосування Новомаячківської дільничної виборчої комісії. 
Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій Новомаячківського райвиконкому. 

Ф.Р-1147 Південноукраїнська державна зональна машинно-випробувальна станція Держкомітету 
СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 531; 1951-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 474; 1951-1984 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Документи про виробничу та науково-дослідну роботу 

Плани, звіти про державні випробування сільгосптехніки. 
Протоколи засідань, плани роботи, звіти про роботу науково-методичної ради. 
Бухгалтерія 

Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
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Місцевий комітет профспілки працівників сільського господарства 
Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань профкому. 
Колективні договори. 

Опис 2 
Справ: 57; 1969-1977 рр. 

Звіти про науково-дослідну роботу. 

Ф.Р-1148 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР по Херсонській області 
Справ: 121; 1946-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 107; 1946-1955 рр. 

Рішення Херсонського міськвиконкому про створення виборчих дільниць. 
Протоколи засідань Херсонської окружної виборчої комісії, голосування дільничних виборчих 

комісій. 
Протоколи загальних зборів працівників установ, підприємств і організацій про висування і 

підтримку кандидатів у депутати. 
Списки виборців. Довідки, посвідчення на право голосування. 

Опис 2 
Справ: 4; 1951 р. 

Протоколи загальних зборів працівників установ, підприємств і організацій Новомаячківського 
району про висування і підтримку кандидатів у депутати, реєстрації кандидатів у народні судді та 
народні засідателі. 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій Новомаячківського району. 
Статистичні звіти про склад постійних комісій Новомаячківського райвиконкому. 
Списки виборців. 

Опис 3 
Справ: 9; 1955 р. 

Протоколи загальних зборів працівників установ, підприємств і організацій Новомаячківського 
району про висування і підтримку кандидатів у депутати, реєстрації кандидатів у народні судді та 
народні засідателі. 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій Новомаячківського району. 
Статистичні звіти про склад постійних комісій Новомаячківського райвиконкому. 
Списки виборців. 

Опис 4 
Справ: 1; 1963 р. 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій Чаплинського району. 

Ф.Р-1149 Сільськогосподарський відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 625; 1932-1941, 1946-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 526; 1932-1941 рр. 

Секретаріат 
Постанови РНК УРСР, Наркомату землеробства СРСР, Одеського обласного земуправління про 

організацію та хід колгоспного будівництва, фінансовий стан установ системи землевпорядкування, 
капітальне будівництво в радгоспах та МТС. 

Розпорядження, інструкції Одеського облвиконкому про організацію тресту приміських господарств, 
переселення осіб єврейської національності в Калініндорфський район, організацію дошкільних установ. 

Протоколи засідань Херсонської районної комісії по визначенню врожайності. 
Плани, зведення про стан тваринництва, ремонт сільгосптехніки. 
Відомості, листування з Одеським, Миколаївським обласними земельними управліннями, колгоспами 

про забезпечення кормами, ремонт та експлуатацію сільгосптехніки, постачання м. Херсон продукцією 
сільського господарства, надання колгоспам короткочасних кредитів і забезпечення будматеріалами, 
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організацію Херсонської районної колгоспної школи, ветеринарне обслуговування в колгоспах, оплату 
праці голів колгоспів і колгоспників, підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, 
підготовку колгоспних кадрів. 

Списки колгоспів Херсонського району. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів. 
Державні акти на право користування землею колгоспами. 
Списки делегатів сльоту колгоспників, стахановців, ударників. Скарги колгоспників, документи про 

їх розгляд. 
Характеристики голів колгоспів. Особові справи осіб, виключених з колгоспів. 
Кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 
Накази з особового складу, списки, відомості нарахування зарплати працівникам відділу. 
Статистичний відділ 

Постанови РНК СРСР, Наркоматів земельних справ СРСР та УРСР, Миколаївського обласного 
земуправління, Херсонської міськради про план розвитку сільського господарства, облік землі, розподіл 
землі по угіддях та землекористувачах, стан полезахисних лісонасаджень, проведення 
агролісомеліоративних робіт, порядок розподілу прибутків в колгоспах. 

Плани будівництва тваринницьких ферм. 
Статистичні звіти про розвиток тваринництва в Херсонському повіті за 1913-1915 роки. 
Звіти про організаційно-господарський стан колгоспів, сортові посіви, насіннєві фонди, висадку 

насінників. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів. 
Договори про соцзмагання між колгоспами. 
Виробничо-фінансовий план колгоспу «Промінь» Скадовської сільради на 1934 рік. 
Кошториси видатків, відомості нарахування зарплати працівникам ветеринарних пунктів. 
Сектор тваринництва 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркомату земельних справ УРСР про організацію ветеринарного 
обслуговування в колгоспах, стан тваринницьких ферм. 

Постанови Одеського обласного земуправління, листування з ним про організацію зоотехнічних 
пунктів, розвиток бджільництва, конярства, вівчарства, інкубаторну роботу, створення кормової бази в 
колгоспах, ремонт сільгоспреманенту, розподіл племінної худоби, підготовку до посівних кампаній, 
підвищення кваліфікації кадрів. 

Накази, зведення про організацію тваринницьких товарних ферм у колгоспах Херсонського району, 
їх ветеринарне обслуговування, збільшення колгоспного поголів’я коней, боротьбу з інфекційними 
захворюваннями тварин. 

Сектор землевпорядкування та меліорації 
Постанови РНК УСРР, Одеського обласного земуправління, президії Херсонської міськради про 

проведення землевпорядкування, відведення землі одноосібним господарствам, облік посівних площ. 
Протоколи засідань Вищої Республіканської, Одеської обласної, Херсонської районної земельних 

комісій, загальних зборів членів колгоспів про розукрупнення колгоспів, внутрішньогосподарський 
землеустрій, відведення землі селам. 

Інструкції, протоколи, плани, звіти, зведення про внутрішньогосподарський землеустрій колгоспів 
Херсонського району, організацію авіаційних майданчиків для сільгоспавіації. 

Списки одноосібних господарств.  
Агровиробничий сектор 

Накази, постанови Наркомату земельних справ УРСР, Української економічної ради, Одеського 
обласного земуправління, президії Херсонської міськради, листування з ними про хлібоздачу, 
паспортизацію полів, внесення органічних добрив на поля, розведення нових видів технічних культур, 
план посіву картоплі і технічних культур, розвиток плодоовочевого господарства і садівництва, 
підготовку до посівних та збиральних кампаній, роботу хат-лабораторій, організацію Херсонської 
селекційної бавовняної станції, створення сировинних баз в районах розташування консервних заводів, 
благоустрій сіл. 

Протоколи засідань посівної трійки, бюро сівообігу при Херсонському міському земвідділі. 
Зведення про хід меліоративних робіт, посів городніх культур, стан парникового господарства. Акти 

обстежень якості посівів зернових та озимих культур. 
Паспорти сівообігів в колгоспах та МТС, листування з ними про сівообіг, боротьбу зі шкідниками. 
Списки колгоспів, одноосібних господарств. 
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Сектор приміських господарств 
Постанови президії Херсонської міськради про відведення землі колгоспам, організаціям, установам, 

навчально-виховним заклад. 
Протоколи засідань Херсонського міського земвідділу, списки, акти про використання вільних земель 

по сільрадах. 
Теодолітно-горизонтальні зйомки земель колгоспів по сільрадах. 
Зведення про наявність полезахисних лісосмуг в Херсонському районі. 

Опис 2 
Справ: 24; 1932-1937 рр. 

Протоколи засідань районної комісії по розгляду справ осіб, виключених із колгоспів. 

Опис 3 
Справ: 29; 1931-1939 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, інструкції Наркомату землеробства СРСР, Одеського, Микола-
ївського обласних земуправлінь, листування з ними про розвиток тваринництва, проведення апробації 
сільгоспкультур, використання колгоспами кредитів, підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки. 

Протоколи засідань районної комісії по групах урожайності для розрахунків з МТС, правлінь 
колгоспів. 

Звіти колгоспів про стан тваринництва, проведення колективізації. Акти обстеження підготовки 
колгоспів до весняної сівби. 

Списки, характеристики колгоспів. 
Відомості про розподіл земель по угіддях та землекористувачах.  

Опис 4 
Справ: 46; 1946-1954 рр. 

Плани, звіти про розвиток тваринництва, заготівлю кормів, роботу підсобних господарств 
підприємств та установ м. Херсон. 

Протоколи нарад ветеринарних працівників, загальних зборів і засідань правління добровільного 
товариства бджолярів.  

Довідки про підготовку пунктів по прийманню молока, боротьбу з захворюваннями 
сільськогосподарських тварин.  

Листування з підприємствами про благоустрій м. Херсон. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-1150 Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни» Міністерства промислової 
політики України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2928; 1922-1936, 1940, 1944-2007 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1922-1934 рр. 

Накази, протоколи засідань ВРНГ УСРР про керівництво промисловими підприємствами, роботу 
заводу, об’єднання місцевих заводів в трест. 

Протоколи засідань Одеського губернського раднаргоспу, Херсонського окрвиконкому про 
переобладнання заводу. Протоколи нарад заводоуправління, засідань розціночно-конфліктної та експертної 
комісій. 

Доповіді про сільськогосподарське машинобудування в Україні, переобладнання заводу, 
впровадження рацпропозицій. 

Листування з Державним сільськогосподарським складом, Українбанком, заводами-постачаль-
никами, окружною касою соцстраху про постачання сировини та обладнання, розрахунки за продукцію, 
охорону праці, заборгованість заводу, оплату лікарняних листів. 

Фінансові плани, звіти про їх виконання. 
Кошториси на будівництво цехів, обладнання телефонної мережі заводу. 
Накази, документи з особового складу. 
Протоколи засідань профкому. 
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Опис 2 
Справ: 8; 1944 р.  

Накази Наркомату мінометного озброєння СРСР, Головсільмашу СРСР, листування з ними та 
установами міста про роботу заводу. 

Накази з особового складу, списки, заяви працівників. 

Опис 3 
Справ: 34; 1922-1936, 1940 рр. 

Статут заводу. 
Накази директора. Протоколи виробничих нарад, засідань комісії про стан роботи та перспективи 

розвитку, перегляд зарплати працівників. 
Основні показники, звіти про роботу. 
Статистичні зведення про чисельність робітників, середню заробітну плату, продуктивність праці. 
Акти приймання продукції замовниками. Книга реєстрації замовлень.  
Історична довідка про завод, вітальні телеграми Г.І.Петровського та С.М.Будьонного (1935). Спогади 

директора заводу Мельникова про перебування на заводі угорського письменника Мате Залка (1935). 
Листування з Всеросійською спілкою сільгоспкооперації, Державним сільськогосподарським 

складом, Херсонською окружною інспекцією праці, підрайкомом профспілки металістів, заводами-
постачальниками про постачання сировиною та обладнанням, розрахунки за продукцію, охорону праці. 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Протоколи засідань підрайкому профспілки металістів про економічний стан заводу. 

Опис 4 
Справ: 1227; 1944-1967 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження, протоколи засідань колегії Міністерства тракторного та 

сільськогосподарського машинобудування СРСР. 
Накази, розпорядження директора, головного інженера. 
Протоколи нарад. 
Планово-економічний відділ 

Плани виробництва продукції, звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про роботу цехів. 
Документи про постачання продукції на експорт. 
Лабораторія економічного аналізу 

Інструкції, положення, методичні вказівки, розроблені лабораторією. 
Протоколи засідань економічної ради. 
Плани, звіти про роботу. Аналізи господарської діяльності, довідки, відомості, інформації про 

виробничо-економічну діяльність. 
Техніко-економічні показники роботи заводу. 
Відділ праці і зарплати 

Плани організаційно-технічних заходів. 
Штатні розписи керівників, спеціалістів. 
Звіти про підсумки соцзмагань. 
Спеціальне конструкторське бюро 

Листування з Міністерством тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР, 
Міністерством меліорації та водного господарства СРСР, Центральним Державним конструкторським 
бюро, Всесоюзним науково-дослідним інститутом сільськогосподарського машинобудування, науково-
дослідними установами, підприємствами про конструювання, виготовлення техніки, автоматизацію 
виробничих процесів.  

Відділ головного технолога 
Плани, звіти про потужність заводу. 
Енерго-механічний відділ 

Розпорядження начальника. 
Протоколи нарад. 
Сектор наукової організації праці 

Акти, довідки про втілення у виробництво наукової організації праці. 
Відділ механізації та автоматизації 

Протоколи засідань технічної ради. 
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Плани технічного прогресу і соціального розвитку. Розрахунки рівня механізації і автоматизації 
виробничих процесів. 

Відділ стандартизації та нормалізації 
Накази начальника. 
Звіти про впровадження стандартів у виробництво. Відгуки заводу по проектах Держстандарту. 
Відділ капітального будівництва 

Титульні списки на капітальне будівництво. 
Відділ технічного контролю 

Накази, розпорядження начальника. 
Плани, акти випробувань машин. 
Сертифікати якості, акти про виробництво продукції на експорт. 
Відділ техніки безпеки 

Звіти, статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ технічного навчання 

Звіти про роботу шкіл по вивченню передових методів роботи. 
Відділ технічної інформації 

Звіти про роботу бюро технічної інформації. 
Головна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 
Колективні договори. 

Опис 5 
Справ: 961; 1970-1983 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження директора. 
Протоколи нарад. 
Планово-економічний відділ 

Плани виробництва продукції, звіти про їх виконання. 
Лабораторія економічного аналізу 

Аналізи господарської діяльності. 
Звіти про роботу лабораторії. Довідки, відомості, інформації про виробничо-економічну діяльність. 
Відділ організації праці і зарплати 

Штатні розписи. 
Звіти про підсумки соцзмагань. 
Сектор наукової організації праці 

Акти, довідки про втілення в виробництво наукової організації праці. 
Відділ механізації та автоматизації 

Плани технічного прогресу і соціального розвитку. Розрахунки рівня механізації і автоматизації 
виробничих процесів. 

Конструкторсько-технологічний відділ стандартизації 
Звіти про впровадження стандартів в виробництво. 
Відділ технічного контролю 

Звіти про якість продукції на експорт. 
Відділ збуту 

Звіти про постачання сільгосппродукції. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани. 
Відділ техніки безпеки 

Звіти, статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ технічного навчання 

Звіти про роботу шкіл по вивченню передових методів роботи. 
Відділ технічної інформації 

Звіти про роботу бюро технічної інформації. 
Головна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
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Профспілковий комітет 
Протоколи засідань профкому. 
Колективні договори. 

Опис 6 
Справ: 485; 1984-1994 рр. 

Канцелярія 
Накази, розпорядження генерального директора. 
Протоколи виробничих нарад. 
Планово-економічний відділ 

Плани виробництва продукції, звіти про їх виконання. 
Лабораторія економічного аналізу 

Звіти про виконання виробничих планів. 
Довідки, відомості, інформації про роботу відділів та служб підприємства. 
Відділ організації праці і зарплати 

Штатні розписи. 
Сектор наукової організації праці 

Акти, довідки про втілення в виробництво наукової організації праці. 
Відділ механізації та автоматизації 

Плани технічного прогресу і соціального розвитку. Розрахунки рівня механізації і автоматизації 
виробничих процесів. 

Конструкторсько-технологічний відділ стандартизації 
Звіти про впровадження стандартів в виробництво. 
Відділ технічного контролю 

Звіти про якість продукції на експорт. 
Відділ збуту 

Звіти про постачання сільгосппродукції. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани. 
Відділ техніки безпеки 

Звіти, статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ технічного навчання 

Звіти про роботу шкіл по вивченню передових методів роботи. 
Відділ технічної інформації 

Звіти про роботу бюро технічної інформації. 
Головна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 
Колективні договори. 

Опис 7 
Справ: 136; 1995-2007 рр. 

Канцелярія 
Накази голови правління, генерального та виконавчого директорів. 
Планово-економічний відділ 

Плани виробництва, звіти про їх виконання. 
Головна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Відділ організації праці і зарплати 

Виписки зі штатного розпису керівників, спеціалістів. 
Відділ охорони праці і техніки безпеки 

Звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 
Колективні договори. 
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Ф.Р-1153 Пристань Ушкалка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1922-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1922-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, листування з ним про 
перевезення вантажів, санітарний стан пристані, перепис суден, розклад рейсів, боротьбу з безквитковим 
проїздом, надання звітності. 

Штатний розпис берегового складу, відомості нарахування зарплати працівникам, список завідуючих 
пристаней Нижнього Дніпра. 

Документи про роботу профспілки водників. 

Ф.Р-1154 Пристань Козацьке Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Козацьке 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1927 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1927 р. 

Циркуляри Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, листування з його Херсонською 
конторою про використання водного транспорту, рух вантажів, суден. 

Список працівників пристані. 

Ф.Р-1155 Пристань Олешки Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 23; 1921-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1921-1924 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату шляхів сполучення СРСР, Південного округу шляхів 
сполучення, Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, листування з ними про перевезення 
вантажів, зернового хліба, військових і цивільних пасажирів. 

Правила експлуатації флоту. Права та обов’язки агентів пристаней.  
Розклад рейсів між Одесою та Херсоном. 
Протокол наради при Нижньодніпровсько-Бузькому районному управлінні водного транспорту про 

розробку штатного розпису для пристаней. Листування з профспілкою водників про облік безробітних. 
Відомості про особовий склад пристані. 

Ф.Р-1156 Пристань Каховка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 25; 1920-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1920-1925 рр. 

Накази, циркуляри Нижньодніпровського держпароплавства про перевезення військових вантажів, 
порядок складання звітності. 

Акти обстеження суден. 
Документи з особового складу. 

Ф.Р-1157 Пристань Мала Лепетиха Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 8; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1925-1927 рр. 

Накази Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства про рух суден, складання дефективних 
відомостей, облік командного складу, зниження собівартості перевезень. 

Звіти про рух вантажів, експорт зерна. 
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Листування з Запорізькою, Каховською пристанями про рух суден та вантажів, з Нікопольським 
дільничним профкомом водників про працевлаштування членів профспілки. 

Ф.Р-1158 Пристань Велика Лепетиха Дніпровського річкового пароплавства, с. Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 41; 1920-1927, 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1920-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного 
транспорту, держпароплавства, листування з ними про перехід водного транспорту на лінійну систему 
управління, експлуатацію флоту, складання дефективних відомостей на ремонт пароплавів, тарифи 
перевезень, здійснення буксирних перевезень, впорядкування пасажирських перевезень, рух кадрів. 

Протоколи засідання правління, технічної наради Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства 
про внутрішній розклад роботи, наради представників водного відділення ДПУ та водників про охорону 
водних шляхів і пристаней. 

Акти аварій, нещасних випадків, вантажних робіт, огляду суден. 
Відомості про майно, облік матеріально-технічних цінностей пристані, продаж пасажирських квитків. 
Службові записки про взаєморозрахунки з комерційно-експедиційним відділом держпароплавства. 
Заяви, договори з установами про перевезення вантажів. 
Листування з Херсонською конторою держпароплавства, районною страхкасою, сільвиконкомами 

про оренду приміщень, відрахування страхових внесків.  
Списки працівників та агентів дільниць і пристаней Нижнього Дніпра. Відомості нарахування 

зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 2; 1944-1946 рр. 

Накази, розпорядження Наркомату річкового флоту СРСР. 

Ф.Р-1159 Пристань Тарасівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Тарасівка 
Скадовського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 24; 1921-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1921-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного 
транспорту, держпароплавства, листування з ними про перехід водного транспорту на лінійну систему 
управління, експлуатацію флоту, складання дефективних відомостей на ремонт пароплавів, тарифи 
перевезень, здійснення буксирних перевезень, впорядкування пасажирських перевезень, охорону 
вантажів, рух кадрів. 

Звіт ІІ з’їзду агентів та завідувачів пристаней. 
Рапорти пристані про випадки в навігацію 1925 року. 
Листування з відділами Херсонської контори держпароплавства про ремонт та рух суден, підготовку 

до навігації. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1161 Пристань Малі Гирла Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Малі 
Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 46; 1920-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1920-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного 
транспорту, держпароплавства, листування з ними про перехід водного транспорту на лінійну систему 
управління, експлуатацію флоту, складання дефективних відомостей на ремонт пароплавів, тарифи 
перевезень, здійснення буксирних перевезень, впорядкування пасажирських перевезень, охорону 
вантажів, рух кадрів. 

Накази по пристані. 
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Листування з відділом постачання 6-ї Армії, профспілкою водників, пристанями про перевезення 
вантажів, встановлення водного зв’язку з Нововоронцовкою, постачання пайками працівників. 

Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1162 Пристань Берислав Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 34; 1920-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1920-1927 рр. 

Статут Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства. 
Накази Південного округу шляхів сполучення, Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, 

листування з ними про пасажирські та вантажні перевезення, підготовку флоту до навігації, технічний 
стан та правила експлуатації суден.  

Протоколи технічної наради про реорганізацію охорони водного транспорту, засідання комісії з 
ліквідації водної міліції. 

Зведення про діяльність Бериславського транспортно-експлуатаційного пункту. 
Заяви, довідки, посвідчення працівників, особові справи працівників охоронної команди № 3. 

Ф.Р-1163 Пристань Кам'янка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Кам'янка 
Високопільського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 23; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1921-1925 рр. 

Накази, бюлетені Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу, держпароплавства про правила 
пасажирських та вантажних перевезень, розклад руху пароплавів.  

Накази Херсонського лінійного відділу про передачу колишніх жандармських приміщень для 
використання частинами охорони громадського порядку та спокою, затвердження штату берегового 
складу експлуатаційної служби по всій лінії рік. 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії пристані. Акти обстеження роботи пристані, 
перевезення вантажів, огляду суден.  

Зведення про кількість пасажирських перевезень між Нікополем і Кам’янкою.  
Листування з Кам’янським райвиконкомом, профспілкою водників, пристанями про охорону праці, 

ремонт суден, рух кадрів. 
Списки працівників. 

Ф.Р-1164 Пристань Львове Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Львове 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії  
Справ: 18; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1922-1925 рр. 

Накази, циркуляри Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного транспорту, лінійного 
відділу, держпароплавства, листування з ними про правила пасажирських та вантажних перевезень, розклад 
руху пароплавів, передачу колишніх жандармських приміщень для використання частинами охорони 
громадського порядку та спокою, затвердження штату берегового складу експлуатаційної служби по всій 
лінії рік. 

Тарифи на пасажирські та вантажні перевезення, зведення про рух суден. 
Листування з відділом охорони здоров’я, пристанями про рух суден, ремонт і санітарний стан 

пристані.  
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Ф.Р-1165 Пристань Британи Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Британи 
Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 10; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1922-1925 рр. 

Накази, циркуляри Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства, листування з ним про тарифи 
пасажирських та вантажних перевезень, розподіл пристаней по розрядах, затвердження штатів, 
забезпечення належного санітарного стану пристаней і суден. 

Договори з товариством «Погрузка» про передачу йому всіх вантажних операцій держпароплавства. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1166 Пристань Херсон Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 21; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1923-1925 рр. 

Накази, циркуляри, бюлетені, протоколи засідань Нижньодніпровсько-Бузького держпароплавства 
про експлуатацію флоту, облік суден, затвердження дефективних відомостей на їх ремонт, перевезення 
вантажів, розрахунки за перевезення. 

Протоколи засідань робітничо-конфліктної комісії. 
Акти огляду суден, санітарного огляду пристаней, навантажування зернового хліба. 
Листування з Херсонським морським портом, митницею, відділенням Держбанку СРСР, трестом 

«Укрмут», профспілкою водників, відділом охорони здоров’я, пристанями, судновими командами про 
рух суден, перевезення вантажів, оформлення суднових документів, відвантаження зернового хліба та 
розрахунки за нього, обладнання судових кубриків, заміну матросів, облік безробітних. 

Списки, рапорти, заяви працівників пристаней Херсон і Каховка, команди пароплаву «Олешки». 

Ф.Р-1167 Пристань Качкарівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 25; 1920-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1920-1927 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції, Наркомату шляхів сполучення СРСР, Південного округу шляхів 
сполучення, Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного транспорту, лінійного відділу, 
держпароплавства, листування з ними про рух суден, правила експлуатації флоту, перевезення і 
страхування вантажів та пасажирів, тарифи за перевезення, права та обов’язки агентів пристаней, 
охорону водних шляхів. 

Накази по Херсонській конторі держпароплавста про запровадження режиму економії, ведення 
суднових журналів, заборону понаднормових робіт. 

Протоколи технічної наради Херсонської контори держпароплавста про укладання договорів про 
перевезення. Зведення про кількість перевезених вантажів. 

Акти про вантажні роботи. 
Списки, посвідчення працівників. 

Ф.Р-1168 Пристань Гола Пристань Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 38; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1921-1925 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції, Наркомату шляхів сполучення СРСР, Південного округу шляхів 
сполучення, Нижньодніпровсько-Бузького районного управління водного транспорту, лінійного відділу 
та держпароплавства, листування з ними про рух суден, правила експлуатації флоту, перевезення і 
страхування вантажів та пасажирів, тарифи за перевезення, права та обов’язки агентів пристаней, 
охорону водних шляхів, виплату водникам нагороди за ліквідацію флоту Врангеля. 
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Звіт комерційно-експлуатаційної служби держпароплавства про рух вантажів, листування з нею, 
Херсонською пристанню про експлуатацію та ремонт флоту, ремонт пристані, організацію медичного 
пункту, перевезення військ і техніки. 

Акти руху суден, приймання будівель, приймання-передавання майна пристані. Акти аварій. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Документи Голопристанського затонного комітету профспілки водників. 

Ф.Р-1169 Відділ охорони здоров'я водних шляхів Нижньодніпровсько-Бузького району, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 145; 1919-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 145; 1919-1925 рр. 

Декрети, постанови, положення РНК РРФСР, Наркомату охорони здоров’я УСРР про боротьбу з 
епідеміями, організацію медичної допомоги працівникам водного транспорту. 

Протоколи засідань колегій, лікарняно-контрольної та розціночно-конфліктної комісій, нарад 
райкому профспілки водників. 

Звіти, доповіді про роботу відділу та підвідомчих установ, водно-санітарних районів, медичних 
дільниць. Статистичні звіти про рух хворих. 

Відомості, акти, листування про медичне обслуговування працівників, випадки захворювань на 
ґрунті голоду, забезпечення медичних закладів медикаментами і продовольством, соціальне страхування 
працівників, огляд та санітарний стан судів, роботу народної лікарні № 5, використання 
Голопристанської грязелікарні. 

Кошториси видатків відділу та підвідомчих установ. Відомості нарахування зарплати працівникам, 
документи з особового складу. 

Ф.Р-1170 Гопкало Іван Олексійович (1894-1984), художник 
Справ: 8; 1936-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1936-1964 рр. 

Фотокопії художніх творів, каталоги художніх виставок. 
Трудові договори на виконання художніх робіт. 
Статті в засобах масової інформації про творчість художника. 

Ф.Р-1171 Великоолександрівський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального 
страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 19; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1925-1928 рр. 

Лікарняні листи, розрахункові документи, довідки, доручення на отримання грошової допомоги. 

Ф.Р-1172 Каховська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1926-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1925-1928 рр. 

Розрахункові відомості, лікарняні листи на отримання грошової допомоги. 

Опис 2 
Справ: 13; 1926-1928 рр. 

Розрахункові відомості, лікарняні листи, заяви громадян на отримання грошової допомоги. 
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Ф.Р-1173 Бериславський районний пункт соціального страхування Херсонської окружної страхової 
контори, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 20; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1924-1928 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, Одеського 
губернського управління соцстраху про охорону праці, пільги безробітним та їх об’єднанням, 
страхування працюючих інвалідів. 

Протоколи засідань президії Херсонської окружної каси соцстраху, страхового комітету, загальних 
зборів членів профспілок «Медсанпраця», «Робос». Доповіді про діяльність пункту. 

Розрахункові відомості, лікарняні листи, заяви громадян на отримання грошової допомоги. 

Ф.Р-1174 Олешківське дільничне агентство Херсонської окружної страхової контори, м. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 33; 1924-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1924-1928 рр. 

Постанови президії Херсонської окружної каси соцстраху про боротьбу з неплатниками. 
Протоколи, довідки, розрахункові відомості на видачу грошової допомоги. 
Справи по страхуванню приватних господарств. 

Ф.Р-1175 Голопристанська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР  
Справ: 75; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1922-1929 рр. 

Декрет РНК УСРР про соціальне забезпечення робітників та службовців тимчасової і постійної 
непрацездатності, надання медичної допомоги застрахованим. 

Протоколи засідань президії, плани роботи. 
Заяви, анкети, розрахунки по страхуванню кооперативних товариств, спілок, підприємств, приватних 

господарств. 
Заява місцевкому про реєстрацію Голопристанського курорту (1926). 
Заяви громадян про надання грошової допомоги. 
Списки членів кооперативних товариств. 

Опис 2 
Справ: 14; 1922-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, Одеського губернського управління соцстраху про 
порядок видачі допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплату компенсацій за відпустки, погашення 
заборгованості по соцстраху. 

Протоколи засідань президії Херсонської окружної каси соцстраху. 
Листування з кооперативними артілями про нарахування страхових внесків. 
Розрахункові відомості, відомості про зарплату для нарахування страхових внесків. 

Ф.Р-1176 Скадовська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 18; 1925-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1925-1929 рр. 

Заяви, довідки, особові рахунки, листування з Херсонською окружною касою соцстраху про надання 
грошової допомоги громадянам. 
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Ф.Р-1177 Курнаков Георгій Васильович (1887-1977), художник  
Справ: 79, 1894-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1913-1977 рр. 

Особова справа, автобіографія, особисті документи, фотографії Г. В. Курнакова. 
Наказ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння художнику почесного звання Заслуженого 

діяча мистецтв УРСР, пам’ятні адреси на честь дня народження. 
Статті в пресі Г. В. Курнакова та про нього, відгуки про виставки. 
Каталоги, афіші, фотокопії робіт, переліки художніх творів та виставок Г. В. Курнакова. 
Листування з О. І. Казимирчак-Полонською. 

Опис 2 
Справ: 23, 1894-1988 рр. 

Спогади Г. В. Курнакова, фотографії родини. Книга домашніх витрат. Заповіт. 
Каталоги, афіші, переліки художніх творів та виставок Г. В. Курнакова. Перелік книг, переданих до 

Херсонського художнього музею. 
Статті про творчість Г. В. Курнакова та інших художників. 

Ф.Р-1179 Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по 
Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 26; 1945-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1945-1949 рр. 

Справи про реєстрацію релігійних громад. 

Ф.Р-1180 Новоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоолександрівка 
Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 10; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1921-1923 рр. 

Акти про розкуркулення, описи майна громадян с. Новоолександрівка. 

Ф.Р-1181 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 97; 1960-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 97; 1960-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби і 
посівних площ. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-1182 Виконавчий комітет Чорноморської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорноморське 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 14; 1962-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1962-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. 
Плани, звіти про роботу. 
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Ф.Р-1183 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне Нижньосірогозького 
району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 1; 1928 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 

Постанова ВУЦВК про порядок вилучення надлишків земель у колишніх землевласників, пільги для 
незаможного селянства. 

Ф.Р-1184 Комітет у справах фізкультури і спорту виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 53; 1969-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1969-1971 рр. 

Накази, протоколи засідань про присвоєння спортивних розрядів по всіх видах спорту. 
Плани проведення спортивно-масових заходів. 
Статистичні звіти про розвиток фізичної культури в районі. 
Заявки, протоколи, звіти, технічні звіти, таблиці результатів про проведення районних та шкільних 

спортивних змагань. 
Протоколи здачі допризовниками нормативів «Готовий до захисту Вітчизни». 

Ф.Р-1185 Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 213; 1923-1924, 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923-1924 рр. 

Зведення про політичні настрої населення. 
Списки підприємств на території сільради. 
Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 212; 1944-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби і 
посівних площ. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-1186 Херсонський повітовий комітет при Американській адміністрації допомоги (АРА), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: : 3; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Протоколи засідань, зведення про склад комітету. 
Листування з Херсонським повітвиконкомом, органами ДПУ про охорону складів. 

Ф.Р-1187 Радянське господарство (радгосп) «Таврійський» Каховського спеціалізованого тресту 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 94; 1963-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 69; 1963-1968 рр. 

Документи головного економіста 
Промфінплани. Аналіз господарської діяльності. 
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Документи головного агронома 
Плани, звіти про розвиток сільського господарства. 
Зведення про посівні площі. 
Документи головного зоотехніка 

Статистичні звіти про стан тваринництва, виробництво продукції тваринництва. 
Документи головного ветеринарного лікаря 

Плани ветеринарних заходів. Звіти про захворюваність худоби. 
Документи головного інженера 

Титульні списки, звіти по капіталовкладеннях. 
Документи головного бухгалтера 

Штатний розпис, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 25; 1963-1968 рр. 

Протоколи загальних профспілкових зборів. 
Плани, статистичні звіти про роботу робіткому. Колективні договори. 

Ф.Р-1188 Цокота Павло Єгорович (1927), письменник, журналіст 
Справ: 65; 1941-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1941-1989 рр. 

Автобіографія, почесні грамоти, фотографії. 
Документи про святкування 50-, 60-річчя з дня народження П. Є. Цокоти, висування його кандидатом 

на здобуття республіканської журналістської премії ім. Я. Галана. 
Рукописи та видання творів, рецензії на них. 
Документи, зібрані П. Є. Цокотою. 

Ф.Р-1189 Виконавчий комітет Верхньосірогозької сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 146; 1923-1924, 1945-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1923-1924 рр. 

Циркуляри, розпорядження Одеського губернського, Нижньосірогозького районного виконкомів. 
Протоколи засідань районної, сільської виборчих комісій, списки виборців та позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 144; 1945-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян. 

Списки членів постійних комісій. 
Бюджет, звіти про його виконання. 

Ф.Р-1190 Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, 
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 1019; 1928-1940, 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1928-1940 рр. 

Постанова Генічеського райвиконкому про порядок реєстрації релігійних громад. 
Протоколи засідань президії, селянської конференції, з’їзду комбайнерів та трактористів. 
Звіт про роботу за 1937 рік. 
Список членів церковної ради. 
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Опис 2 
Справ: 281; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання, 
соцзобов’язання. 

Статистичні звіти, довідки про склад депутатів, чисельність і склад населення, кількість населених 
пунктів, МТС, колгоспів, радгоспів, соціально-культурних установ району. 

Плани, звіти, довідки, акти, листування про розвиток сільського господарства в районі, наявність 
зрошуваних земель в колгоспах, господарсько-побутове облаштування переселенців із західних 
областей України, нагородження учасників Всесоюзної сільгоспвиставки та багатодітних матерів. 

Акти про збитки, заподіяні нацистськими окупантами населенню та господарству району (1944).  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 3 
Справ: 40; 1944-1975 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Протоколи допиту свідків вигнання радянських громадян до Німеччини. Зведення про наявність та 

благоустрій військових кладовищ та поховань, розмінування території району, роботу районного відділу 
МВС. 

Акти, довідки, схеми, листування про відведення земельних ділянок спецпризначення. 
Протоколи засідань надзвичайної протиепідемічної комісії по боротьбі з ящуром. Доповідна записка 

про захворювання на бруцельоз в Асканії-Новій. 
Довідки про соціальний стан громадян. 
Листування з установами, організаціями про прийом та облаштування переселенців, чисельність 

населення по сільрадах, церков по району. 
Списки позбавлених виборчих прав, бійців, загиблих під час визволення району. 
Твори учнів на тему «Що я пережив під час німецької окупації». 

Опис 4 
Справ: 694; 1965-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій районної, селищних, сільських рад і виконкомів. 
Розпорядження голови. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів громадян. 

Списки членів постійних комісій. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1191 Виконавчий комітет Скадовської районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 1767; 1923-1931, 1943-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1923-1931 рр. 

Протоколи засідань президії. Відомості, листування про роботу сільради, проведення 
хлібозаготівельних кампаній, скликання районної агрономічної конференції, обстеження районного 
сільгосптовариства, реєстрацію колгоспів та артілей, проведення літньої оздоровчої кампанії, розподіл 
пільг серед бідноти. 

Протоколи загальних зборів членів земельних товариств про оренду землі, укладення договорів про 
землеустрій. 

Списки розкуркулених по району.  

Опис 2 
Справ: 5; 1929-1931 рр. 

Протоколи засідань комісії по чистці радянського апарату. 
Списки розкуркулених, позбавлених виборчих прав.  

Опис 4 
Справ: 1040; 1943-1974 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, звіти про роботу. 
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Списки членів постійних комісій. 
Довідки про благоустрій населених пунктів, побутове та медичне обслуговування населення. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 5 
Справ: 55; 1943-1967 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Плани розвитку сільського господарства. Зведення про господарсько-економічний стан району. 
Акти, довідки, схеми, листування про відведення земельних ділянок спецпризначення. 
Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних нацистськими окупантами. 
Листування з сільрадами про діяльність релігійних громад, соціальний стан громадян та їх діяльність 

під час нацистської окупації району. 
Пояснювальні записки про найменування сільських рад і населених пунктів району. 
Списки населених пунктів по сільрадах з даними про чисельність населення та кількість будинків. 

Опис 6 
Справ: 654; 1975-1990 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, звіти про роботу. 
Довідки про благоустрій населених пунктів, побутове та медичне обслуговування населення, 

виконання соцзобов’язань. 
Списки членів постійних комісій. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1193 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Херсонського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 422; 1929-1936, 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1931-1936 рр. 

Постанови Наркоматів землеробства СРСР та УСРР, Колгоспцентру СРСР, Уповноваженого 
Комітету заготівель при РНК СРСР по Одеській області про пільги для колгоспників, проведення 
посівних та збиральних кампаній, обробку кормових культур, виконання плану м’ясопоставок, 
відповідальність за перевитрати хлібу та фуражу. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції президії Херсонської міськради, районної 
колгоспспілки, листування з ними про проведення колективізації, культурної революції на селі, 
заготівлю та силосування кормів, розвиток тваринництва, боротьбу зі шкідниками, порядок видачі 
премій працівникам.  

Протокол засідання земельного відділу міськради про прийняття колгоспами нового статуту. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів. 
Звіти колгоспів про виконання виробничо-фінансових планів. Акти перевірки готовності до польових 

робіт, про рух та купівлю худоби. 
Зобов’язання, договори про співпрацю з Херсонським відділенням Державного банку СРСР, МТС, 

бавовнозаводом. 
Баланси колгоспів. 
Списки, відомості на видачу продуктів, обліку трудоднів колгоспників. 

Опис 2 
Справ: 69; 1929-1935 рр. 

Протоколи засідань правлінь, звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 
Списки, довідки, посвідчення, заяви, особові рахунки, відомості на видачу продуктів, обліку 

трудоднів колгоспників. 

Опис 3 
Справ: 266; 1944-1959 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів. 
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Ф.Р-1194 Новокаїрський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новокаїри 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 2; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925 р. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР про пільги незаможному селянству. 
Циркуляри Великоолександрівської районної КНС про зв’язок робочого класу з селянством. 

Ф.Р-1195 Український сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Українка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Протоколи установчих зборів, загальних зборів про вибори президії КНС, надання насіннєвої позики. 
Список членів, анкети членів президії. 

Ф.Р-1196 Статистичне бюро Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії  
Справ: 179; 1916-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 179; 1916-1922 рр. 

Статистичні картки Всеросійського сільськогосподарського та земельного перепису по волостях 
(1916). Статистичні картки обліку актів громадянського стану (1916). 

Листування з губстатбюро, волосними статистиками про організацію роботи. 
Списки службовців, робітників С.Б.Фальц-Фейн (1917). 
Списки населених пунктів, навчальних закладів, промислових підприємств повіту. 

Ф.Р-1197 Херсонське обласне дочірнє підприємство «Херсонтурист» Українського акціонерного 
товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 426; 1965-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 426; 1965-1998 рр. 

Секретар 
Накази генерального директора. 
Протоколи засідань президії, правління, виробничих нарад. 
Відділ подорожей та екскурсій 

Довідки, відомості про організацію туристично-екскурсійного обслуговування в області, проведення 
науково-практичних конференцій. 

Відділ туристичних установ 
Довідки, відомості про організацію туристично-екскурсійного обслуговування в області, роботу 

екскурсійних установ. 
Планово-економічний відділ 

Плани, звіти про фінансово-господарську діяльність підприємства та підвідомчих організацій. 
Документи обласної федерації туризму 

Протоколи засідань, довідки, відомості про роботу федерації, розвиток самодіяльного туризму в 
області. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 
Звіти про фінансово-господарську діяльність підприємства та підвідомчих організацій. 
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Ф.Р-1198 Херсонське обласне міжколгоспне об'єднання з будівництва, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 824; 1960-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 807; 1960-1984 рр. 

Секретар 
Накази, розпорядження голови правління. 
Протоколи засідань правління. 
Виробничий відділ 

Статистичні звіти про надходження, витрати, залишки матеріалів в капітальному будівництві. 
Планово-економічний відділ 

Плани будівельно-промислові, будівельно-монтажних робіт, вводу в експлуатацію підвідомчих 
підприємств, фінансові плани. Статистичні звіти про виконання планів. 

Відділ організації праці та заробітної плати 
Плани наукової організації праці, статистичні звіти про їх виконання. 
Звіти, зведення про підсумки виконання соцзмагань, колективних договорів. 
Технічний відділ 

Плани технічного розвитку та впровадження передової технології, статистичні звіти, зведення про їх 
виконання. 

Відділ капітального будівництва 
Плани капіталовкладень, об’ємів будівництва, будівельно-монтажних робіт, звіти про їх виконання. 
Відділ промислових та підсобних господарств 

Плани виробництва будматеріалів та конструкцій, статистичні звіти про їх виконання. 
Відділ головного механіка та транспорту 

Статистичні звіти по механізації будівництва. 
Документи головного енергетика 

Статистичні звіти про економію енергоносіїв. 
Документи з техніки безпеки 

Плани покращення умов, охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів, статистичні звіти про їх 
виконання. 

Відділ кадрів 
Плани, статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації робітників та службовців. 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ  

Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність об'єднання та районних 
міжгосподарських будівельних організацій. 

Лабораторія економічного аналізу 
Аналізи виробничо-господарської діяльності. 
Будівельна лабораторія 

Звіти, довідки, зведення про якість будівництва. 
Відділ побуту та громадського харчування 

Статистичні звіти про житловий фонд, надання послуг. 
Контрольно-ревізійна група 

Плани, звіти про роботу групи. 
Профспілковий комітет 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 
Фінансовий звіт, кошторис видатків. 
Рада науково-технічних товариств 

Протоколи засідань ради. 

Опис 2 
Справ: 17; 1966-1970 рр. 

Протоколи засідань профкому. 
Статистичні звіти про чисельність профактиву, проведення культурно-масових заходів. 
Кошториси видатків профкому. 
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Ф.Р-1202 Херсонське обласне управління легкої промисловості (обллегпром) Міністерства легкої 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області  
Справ: 229; 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 173; 1944-1948 рр. 

Секретар 
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, рішення Херсонського облвиконкому, накази 

начальника. 
Плановий відділ 

Промислово-фінансові плани управління та підвідомчих підприємств, плани розвитку підприємств 
легкої промисловості, статистичні звіти про їх виконання. 

Документи про роботу з кадрами 
Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти приймання-передавання підвідомчих підприємств у підпорядкування інших структур. 

Опис 2 
Справ: 23; 1944-1948 рр. 

Накази, постанови РНК УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР про виконання плану 
військової промисловості, здачу готової продукції, відновлення і розширення підприємств за рахунок 
позик, організацію тресту «Союзпрокатмонтаж». 

Накази по управлінню. 
Зведення про випуск продукції підприємствами управління, структуру та штати секретних частин, 

чисельність пожежно-сторожової охорони. 
Списки охорони Херсонської швейної фабрики «Більшовичка». 

Опис 3 
Справ: 33; 1944-1948 рр. 

Особові справи працівників управління та підвідомчих підприємств. 

Ф.Р-1203 Херсонський обласний комітет профспілки працівників дошкільних установ і 
дитбудинків, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 50; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1945-1948 рр. 

Постанови, розпорядження ЦК профспілки, листування з ним про соціальне страхування працівників. 
Протоколи конференцій, засідань президії обкому профспілки. 
Звіти по соцстраху, профбюджету. 
Акти, відомості обстежень дитячих дошкільних закладів, листування з ними з організаційних питань. 
Заявки, відомості про видачу путівок.  

Ф.Р-1204 Виконавчий комітет Лупарівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Лупарівка Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 74; 1919-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 74; 1919-1924 рр. 

Декрети, постанови ВУЦВК, РНК УСРР про здачу зброї населенням для потреб Червоної Армії, 
заміну продрозкладки продподатком, зміцнення сільського господарства. 

Накази, розпорядження Херсонського повітового виконкому і військово-продовольчої наради, 
Кисляківського волосного виконкому і військкомату про стягнення єдиного сільгоспподатку, 
запобігання спекуляції, формування тимчасової волосної міліції, допомогу голодуючим, облік 
працюючих та непрацюючих селян, заборону втручання в роботу кооперації, закриття пунктів 
кустарного виробництва. 

Протоколи засідань Кисляківського волвиконкому, сільради, сходів громадян с. Лупарівка. 
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Звіти про роботу. Листування з волвиконкомом про розподіл землі, проведення посівної кампанії, 
роботу трудової школи та просвітницьких гуртків, приховування селянами зерна, виявлення дезертирів, 
облік і мобілізацію коней та гужового транспорту, проведення Тижня чистоти, надання матеріальної 
допомоги незаможним селянам, перевибори сільради. 

Відомості про чисельність дітей у сім’ях. 
Акти обстежень майнового стану громадян хутора. Заяви громадян про надання допомоги, 

зменшення податків. 
Списки працівників сільвиконкому, військовозобов'язаних, платників податків. 

Ф.Р-1205 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 241; 1920-1923, 1945-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1920-1923 рр. 

Циркуляри Миколаївського губернського виконкому, земвідділу, особливої продовольчої комісії, 
Кисляківського волосного відділу ЗАГС. 

Накази, розпорядження Херсонського повітового, Кисляківського волосного військкоматів про 
реєстрацію зброї, боротьбу з дезертирством, облік коней. 

Розпорядження Кисляківського волвиконкому, листування з ним про розподіл землі, заготівлю 
насіння, виконання хлібної розкладки, обов’язкову сплату податків, чисельність і майновий стан 
населення, облік живого та мертвого інвентарю, встановлення цін на помел зернових, страхування 
млинів, допомогу сім’ям червоноармійців, наявність просвітницького гуртка, хат-читалень, музичних 
інструментів. 

Протоколи сходів громадян с. Олександрівка. 
Акти обстеження роботи сільради. 
Списки громадян, військовозобов’язаних. Заяви про реєстрацію актів громадського стану. 

Опис 2 
Справ: 211; 1945-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Соцзобов’язання.  

Статистичні звіти про чисельність і склад населення. 
Характеристика економічного стану села (1967). 
Списки учасників ВВВ, нагороджених. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1206 Юхимівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Юхимівка Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 10; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1920-1923 рр. 

Циркуляри Кисляківського волосного КНС про вилучення у трудового населення пайків на користь 
голодуючих, проведення посівної кампанії, порядок наділення селян землею, перевибори КНС. 

Протоколи загальних зборів делегатів волосного КНС, засідань президії сільського КНС. 
Відомості про стан КНС, наявність тракторів та автоплугів. 
Списки членів сільського КНС. 

Ф.Р-1207 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 14; 1924-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1924-1927 рр. 

Положення, циркуляри Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР про інститут уповноважених 
губернської комісії по внутрішній торгівлі при окрвиконкомах. 
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Протоколи засідань, звіти про роботу, листування з Одеською губернською комісією по внутрішній 
торгівлі, окрвиконкомом про постачання продукцією, хід хлібозаготівельної кампанії, діяльність 
районної сільгоспкредитспілки, організацію торговельної біржі, перевезення вантажів. 

Звіти торговельних закладів. 
Акти обстеження приватних млинів. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-1208 Херсонське управління підготовки та постачання робочої сили Наркомату праці УСРР, 
м. Херсон УСРР 
Справ: 4; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1930-1931 рр. 

Звіти, зведення про чисельність завербованих робітників. Листування з підприємствами та 
установами Херсонського округу про використання робочої сили. 

Рапорти, довідки, посвідчення працівників. 

Ф.Р-1209 Херсонський державний шкіряний завод № 6 Одеського шкіртресту, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 34; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 34; 1922 р. 

Доповіді, відомості, зведення про роботу, наявність сировини, облік готової продукції.  
Листування з Одеським губернським раднаргоспом, Херсонським повітвиконкомом, Миколаївським 

відділенням Одеського шкіртресту, профспілкою про перехід заводу в підпорядкування Одеського 
шкіртресту, охорону праці, виплату зарплати, страхування, ремонт приміщень. 

Документи з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1210 Херсонський універсальний магазин Українського відділення Всесоюзного державного 
об'єднання з постачання та збуту шкіри («Союзшкірпостачзбут»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 8; 1933-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1933-1935 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК СРСР, Наркомату легкої промисловості СРСР, Всесоюзного 
об'єднання «Союзшкірпостачзбут» та його Українського відділення про планову реалізацію, зберігання, 
встановлення цін на взуття.  

Протоколи загальних зборів колективу. 
Акти ревізії, приймання-здачі готової продукції, угоди про оренду торгових приміщень. 
Листування з «Союзпостачзбутом» про реалізацію промислових товарів. 

Ф.Р-1211 Балтазарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Балтазарівка Дніпровського повіту Таврійської губернії 
Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918 р. 

Список працівників народного маєтку Балтазарівка. 

Ф.Р-1212 Рада Дніпровського повітового земельного комітету, м. Олешки Дніпровського повіту 
Таврійської губернії 
Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918 р. 

Кошторис видатків Чулаківської сільради. 
Перелік золотих виробів родини Фальц-Фейн, переданих до Дніпровського повітового казначейства. 
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Ф.Р-1213 Сільськогосподарський технікум захисту рослин «Комунар» Наркомату освіти УСРР, 
с. Юрицине Генічеського району УСРР 
Справ: 4; 1926-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1926-1930 рр. 

Навчальний план школи «Комунар». 
Тези доповіді «Завдання трирічної сільськогосподарської школи». 
Протоколи засідань шкільного комітету допомоги, заяви учнів.  

Ф.Р-1214 Виборчі комісії по виборах до місцевих рад депутатів трудящих по Херсонській області 
(ОАФ) 
Справ: 693; 1947-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 475; 1947-1963 рр. 

Протоколи засідань обласної, районних виборчих комісій. 
Протоколи загальних зборів профспілкових, партійних, комсомольських організацій. колгоспників 

про висування кандидатур на вибори до місцевих рад. Біографії кандидатів. 
Зведення про хід підготовки до виборів. 
Протоколи голосування окружних та дільничних комісій. 
Списки виборців по виборчих дільницях, характеристики членів виборчих комісій. 

Опис 2 
Справ: 30; 1961 р. 

Протоколи голосування окружних та дільничних комісій по реєстрації кандидатів у депутати на 
вибори до Херсонської міськради. 

Опис 3 
Справ: 31; 1950-1958 рр. 

Рішення, протоколи засідань виборчих комісій Калінінського району. 

Опис 5 
Справ: 57; 1947-1959 рр. 

Рішення, протоколи засідань виборчих комісій Новомаячківського та Голопристанського районів. 

Опис 6 
Справ: 89; 1959-1960 рр. 

Особові справи депутатів Каховського району.  

Опис 7 
Справ: 8; 1961-1965 рр. 

Рішення, протоколи засідань виборчих комісій Чаплинського району. 

Ф.Р-1215 Балабай Олександр Петрович (1912-1988), учасник партизанського руху, партійний 
працівник, краєзнавець 
Справ: 104; 1935-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1935-1972 рр. 

Нариси, статті, тексти виступів О.П.Балабая з історії партизанського руху на Херсонщині. Журнальні 
і газетні вирізки, тексти виступів з матеріалами про О.П.Балабая і керований ним партизанський загін. 

Колекції газет і журналів з матеріалами з історії м. Херсон, області Зала (Угорщина); біографічних 
нарисів про М.Фортус, Л.Карастоянову; спогади З.Карпінської про зустрічі з В.І.Леніним і 
Ф.Е.Дзержинським. 

Автобіографія, характеристики, особисті документи О.П.Балабая, свідоцтво про присвоєння звання 
Почесного громадянина м. Нова Каховка. 

Зібрання фотографій періоду партизанської діяльності О.П.Балабая. Фотокопії партизанських 
листівок. Фото О.Довженка на будівництві Каховської ГЕС. Фотоальбоми «Нова Каховка», «Каховська 
ГЕС», «Перебування маршала С.Будьонного у м. Каховка», «Залаегерсег (Угорщина)», «Херсонське 
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морехідне училище ММФ» та ін. Фотографії О.П.Балабая з колишніми партизанами, партійними 
працівниками.  

Листування з колишніми партизанами, журналістами, учнями. 

Ф.Р-1218 Високопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської губернії 
Справ: 5; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР про проведення продподаткової кампанії. 
Протоколи засідань президії волвиконкому про його ліквідацію та вибори райвиконкому. 
Протоколи засідань Апостолівської районної податкової трійки. 
Списки неплатників податків, власників млинів с. Миколаївка. 

Опис 2 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів шкільних працівників. 
Листування з відділом наросвіти про роботу трудових шкіл району. 
Заяви громадян про реєстрацію народжень. 

Ф.Р-1220 Цюрупинська районна малярійна станція Миколаївського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 
Справ: 6; 1937-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1937-1941 рр. 

Зведення про виконання гідротехнічних протималярійних робіт по району. 
План роботи боніфікаторів на 1937 рік, звіт за 1940 рік. 
Реєстраційні листки, списки хворих малярією. 
Відомості на видачу зарплати працівникам, вчителям Цюрупинської школи № 3. 

Ф.Р-1222 Станіславське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Станіслав Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Накази, постанови РНК УСРР, Херсонського повітового управління міліції, Станіславського 
волосного ревкому, листування з повітовим податковим інспектором, комендантом гарнізону 
м. Станіслав, Широкобалківським сільревкомом, про посилення боротьби з бандитизмом і 
дезертирством, охорону стратегічних об’єктів та врожаю сільгоспкультур. 

Ф.Р-1223 Редакція газети «Червона Зірка» Одеського обкому КП(б) України і Херсонського 
міськкому КП(б) України, м. Херсон Одеської області 
Справ: 25; 1933 р. 

Опис 1 
Справ: 25; 1933 р. 

Розрахункові листи, обігові відомості редакції. 
Особові рахунки працівників, відомості нарахування гонорару. 

415 



 

Ф.Р-1225 Херсонська телефонна мережа управління Чорноморського округу народного зв'язку, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Циркуляри управління Чорноморського округу народного зв'язку про реєстрацію поштово-
телеграфного зв’язку, порядок ведення діловодства з особового складу. 

Ф.Р-1226 Народний суд 30-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 1; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 

Цивільні справи. 

Ф.Р-1227 Відділ зв'язку Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Накази Херсонського, Миколаївського губвідділів народного зв’язку. 
Протоколи засідань тарифно-розціночної, екзаменаційної комісій, результати екзаменів працівників. 
Відомості про обстеження підприємств зв’язку Херсонського повіту, продовольче постачання 

працівників. 
Кошториси на ремонт та розвиток телеграфної мережі. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1229 Скадовське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Скадовськ Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 8; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1921-1923 рр. 

Постанова ВУЦВК про звільнення від покарання за продподаткові порушення. 
Накази, постанови Скадовського районного управління міліції про боротьбу з бандитизмом, 

дезертирством, самогоноварінням, реєстрацію громадян. 
Протоколи допитів правопорушників. 
Акти конфіскації майна. 
Заяви потерпілих. 

Ф.Р-1230 Голопристанське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 4; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1923-1925 рр. 

Постанова ВУЦВК про запровадження податку з алкогольних напоїв. 
Циркуляри Одеського губернського управління міліції про реорганізацію органів міліції, порядок 

видачі нових свідоцтв на місце проживання, проведення обшуків. 
Зведення про посадові правопорушення. 
Протоколи опитувань потерпілих. 
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Ф.Р-1231 Горностаївське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Горностаївка Горностаївського 
району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 6; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 6; 1923 р. 

Накази Одеського губернського, Херсонського повітового управлінь міліції про боротьбу з 
дезертирством та бандитизмом, з особового складу. 

Накази, постанови Херсонського повітового, Горностаївського районного виконкомів про видачу 
тимчасових свідоцтв на проживання для 16-річних громадян, заборону самогоноваріння, безпатентної 
торгівлі тютюновими та алкогольними виробами. 

Списки розшукуваних. 

Ф.Р-1232 Фінансовий відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 8; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Доповідні записки, зведення про збір податків, видані патенти, майновий стан неплатників податків. 
Списки платників податків. 

Ф.Р-1233 Фортуси  
Справ: 94, 1876-1978 рр. 

Опис 1 М. Фортус 
Справ: 68, 1876-1978 рр. 

Рукописи, публікації творів М. Фортус. 
Біографічні матеріали, особисті документи, фотографії М. Фортус. 
Документи про М. Фортус. 

Опис 2 М. О. Фортус (П. Міф) 
Справ: 11; 1917-1978 рр. 

Переліки наукових робіт, книг та статей М. О. Фортуса. 
Особисті документи, фотографії М. О. Фортуса (П. Міфа), документи про нього. 

Опис 3 Є. Л. Фаєрман 
Справ: 14; 1933-1957 рр. 

Особисті документи, фотографії, творчі матеріали Є. Л. Фаєрман.  
Колекція друкованих видань, зібраних Є. Л. Фаєрман. 

Ф.Р-1234 Херсонський обласний комітет профспілки працівників лісової, паперової і деревообробної 
промисловості, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 235; 1968-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 235; 1968-1983 рр. 

Постанови колегії Міністерств лісової та деревообробної промисловості СРСР та УРСР, президії 
Українського республіканського комітету профспілки. 

Протоколи, стенограми конференцій, пленумів, засідань президії обкому профспілки. 
Статистичні звіти обкому, профкомів ліспгоспзагів про профспілкове членство, проведення 

соцзмагань, підсумки виборів. 
Протоколи, плани, довідки про роботу комісій обкому. Довідки, зведення про роботу профспілкових 

організацій, шкіл комуністичної праці в організаціях лісової промисловості, підсумки виконання 
соцзобов’язань. 

Профбюджети, кошториси видатків, звіти про виконання профбюджетів та бюджетів державного 
соцстраху. 
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Ф.Р-1235 Херсонський обласний комітет профспілки працівників електростанцій та 
електротехнічної промисловості, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 328; 1967-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 328; 1967-1980 рр. 

Протоколи, стенограми конференцій, пленумів, засідань президії обкому профспілки. 
Статистичні звіти заводських та місцевих комітетів про профспілкове членство, проведення 

соцзмагань, підсумки виборів. 
Протоколи, плани, довідки про роботу комісій обкому. Довідки, зведення про роботу профспілкових 

організацій, шкіл комуністичної праці в організаціях електротехнічної промисловості, підсумки 
виконання соцзобов’язань. 

Профбюджети, кошториси видатків, звіти про виконання профбюджетів та бюджетів державного 
соцстраху. 

Ф.Р-1236 Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994), вчений-аграрій, почесний громадянин м. Херсон 
Справ: 62; 1930-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1930-1990 рр. 

Наукові праці, статті, спогади, рукописи С.Д.Лисогорова, тексти виступів на міжнародних 
агрономічних нарадах. 

Автобіографія, довідки, фотографії С. Д. Лисогорова. 
Посвідчення про присвоєння учених звань та ступенів, депутатське посвідчення. Почесні грамоти, 

пам’ятні адреси. 
Листування з О. І. Ліберштейном, А. Є. Коварським, С. С. Рубіним. 
Договори, листування з видавництвами про видання книг. 

Ф.Р-1238 Малолепетиський волосний комітет самооборони, с. Мала Лепетиха Мелітопольського 
повіту Катеринославської губернії 
Справ: 1; 1921 р.  

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р.  

Наказ Запорізької губернської наради по боротьбі з бандитизмом. 
Протокол засідання комітету про організацію загонів самооборони. 

Ф.Р-1239 Великолепетиський районний комітет профспілки працівників політпросвітніх установ, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області 
Справ: 1; 1941 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941 р. 

Фінансові звіти. 

Ф.Р-1240 Архангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Архангельське Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 25; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1920-1923 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР про боротьбу з прогулами, звільнення від сплати податків. 
Накази, постанови, циркуляри Миколаївського губернського, Херсонського повітового, 

Архангельського волосного виконкомів про боротьбу з голодом, бандитизмом, невтручання 
адміністративних органів в діяльність судових установ, видачу дозволів на проживання.  

Протоколи волосного з’їзду рад, засідань волвиконкому, сходів громадян сіл.  
Доповідь про роботу волвиконкому. 
Звіт про роботу сільської медичної дільниці (1922), листування з волосним відділом охорони здоров’я 

про медичне обслуговування населення волості. 

 418 



Зведення про чисельність та національний склад населення, організацію пунктів харчування АРА для 
голодуючих. 

Акт про збитки, заподіяні загонами Свища радянським установам (1920). 
Листування про політичний стан волості, надання допомоги та наділення землею сімей 

червоноармійців, закупівлю кукурудзи.  
Схема телефонної мережі Одеської губернії (1922).  
Посвідчення, довідки про майновий та сімейний стан громадян. 
Списки голодуючих, іноземців, мисливців і рибалок. 
Кошторис місцевих прибутків по волості (1922). 
Особові картки, автобіографії відповідальних працівників волості. 

Ф.Р-1241 Херсонська збутова база Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів 
(«Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 133; 1930-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 133; 1930-1939 рр. 

Постанови РНК СРСР, Економічної ради РНК СРСР, Наркоматів торгівлі та постачання СРСР і 
УСРР, Уповноваженого Комітету заготівель при РНК СРСР по Одеській області про заготівлю, 
переробку, контрактацію плодоовочів, дотримання стандартів при заготівлі, заготівельні ціни, укладання 
договорів з колгоспами. 

Накази, циркуляри об'єднання «Укрзаготплодоовоч», його Одеської та Миколаївської обласних 
контор про планування та заготівлю продукції, контрактацію парникових овочів, підготовку посівних 
кампаній, створення комісій по розгляду претензій покупців, реформування та ліквідацію Херсонської 
райзаготконтори, соцзмагання між конторами, фінансово-господарську діяльність підпорядкованих 
установ. 

Протоколи нарад обласних контор та районних заготпунктів, засідань міжрайонного конвенційного 
бюро, розціночно-конфліктної комісії, загальних зборів колективів, засідань місцевкому, ревізійної 
комісії. 

Звіти про роботу бази. 
Довідки, заяви, договори, відомості про роботу Голопристанського перевалочного пункту, виконання 

планів заготівлі овочів. 
Судові позови до установ про невиконання умов постачання продукції. 
Листування з обласними, районними конторами, банками, райспоживспілками, перевалочними 

пунктами про встановлення цін, постачання та збут продукції, виготовлення тари. 
Накази Херсонського плодокомбінату з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам 

бази. 

Ф.Р-1242 Цюрупинська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі 
плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 
Справ: 49; 1931-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1931-1939 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Економічної ради РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, 
Наркоматів торгівлі, заготівель та постачання СРСР і УСРР, об'єднання «Укрзаготплодоовоч» та його 
Одеської обласної контори, Уповноваженого Комітету заготівель при РНК СРСР по Одеській області, 
Уповноваженого Наркомату заготівель УСРР по Цюрупинському району, Цюрупинського 
райвиконкому про заготівлю, переробку, контрактацію плодоовочів, дотримання стандартів при 
заготівлі, заготівельні ціни, укладання договорів з колгоспами, стан зберігання продукції на портових 
перевалках, відвантаження плодоовочів. 

Протоколи загальних зборів, адміністративно-технічних нарад, засідань робітничо-конфліктної 
комісії. 

Листування з обласними, районними конторами, банками, райспоживспілками, перевалочними 
пунктами про встановлення цін на продукцію, її постачання та збут, відвантаження овочів, виготовлення 
тари. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність, кошториси видатків на переробку плодоовочів. 
Накази з особового складу, списки, заяви, довідки, посвідчення, особові рахунки працівників. 
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Ф.Р-1243 Великолепетиська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по 
заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Миколаївської області 
Справ: 14; 1938-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1938-1939 рр. 

Накази, постанови Економічної ради РНК СРСР, Уповноваженого Наркомату заготівель СРСР по 
Миколаївської області та Великолепетиському району, листування з ними про встановлення цін на 
продукцію, контрактацію овочів, погашення дебіторської заборгованості. 

Накази, інструкції Миколаївської обласної контори «Заготплодоовоч» про надання звітності, 
ліквідацію Великолепетиської контори, фінансово-господарську діяльність. 

Протоколи адміністративно-технічних нарад обласної контори, загальних зборів працівників 
Великолепетиської контори та Ушкальського перевалочного пункту. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1244 Голопристанська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по 
заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Гола Пристань Голопристанського району 
Миколаївської області 
Справ: 3; 1935-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1935-1938 рр. 

Протоколи технічних нарад Миколаївської обласної, Голопристанської, Цюрупинської районних 
заготконтор. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1245 Херсонський магазин з роздрібної торгівлі плодоовочами Миколаївської обласної контори 
по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 3; 1938-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1938-1939 рр. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1246 Автобаза Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), 
м. Херсон Миколаївської області  
Справ: 9; 1938-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1938-1939 рр. 

Накази, інструкції Миколаївської обласної контори «Заготплодоовоч» про перевезення, облік роботи 
транспорту, складання звітності. 

Положення про міжрайонні та районні заготівельні контори. 
Штатний розпис, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1248 Херсонська окружна контора Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів 
(«Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1930 р. 

Протоколи загальних зборів, нарад конвенційного бюро по заготівлі фруктів та овочів, комісії в 
справах організації ринку городини при Херсонському окрвідділі торгівлі, засідань місцевкому 
профспілки. 
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Листування з об’єднанням «Укрзаготплодоовоч» про виконання наказів, встановлення цін на 
продукцію. 

Анкети, заяви працівників. 

Ф.Р-1249 Херсонський плодоовочевий комбінат Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і 
овочів («Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК СРСР, Наркомату постачання УСРР, об’єднання 
«Укрзаготплодоовоч» про штрафи за експорт недоброякісних товарів, організацію праці на 
підприємствах, пожежну охорону приміщень, порядок контрактації плодоовочевих культур. 

Листування з Херсонською міськрадою, міською прокуратурою, Одеською обласною конторою 
«Заготплодоовоч», транспортними організаціями про відвантаження продукції, використання службових 
приміщень, особовий склад працівників. 

Ф.Р-1250 Херсонська обласна контора по заготівлі м'ясо-молочних продуктів «М'ясомолзбут» 
Українського тресту по заготівлі м'ясо-молочних продуктів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 87; 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1944-1948 рр. 

Накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР. 
Протоколи загальних зборів працівників. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. Договори про постачання продукції. 
Накази з особового складу, особові справи, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ 

ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ 

 
 ФОНДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ  
Ф.Р-1 Херсонський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
45 

Ф.Р-2 Херсонський окружний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

45 

Ф.Р-3 Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

53 

Ф.Р-4 Музиківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії 

54 

Ф.Р-5 Маріїнський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Маріїнка Дніпровського повіту Одеської губернії 

55 

Ф.Р-6 Білозерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії 

55 

Ф.Р-7 Микільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії 

56 

Ф.Р-8 Станіславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії 

57 

Ф.Р-9 Посадо-Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Одеської 
губернії 

58 

Ф.Р-10 Козацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії 

58 

Ф.Р-11 Бериславський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 

59 

Ф.Р-12 Старошведський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старошведське Херсонського повіту Одеської губернії 

60 

Ф.Р-13 Тягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії 

60 

Ф.Р-24 Виконавчий комітет Сивашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Сивашівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

61 

Ф.Р-28 Каланчацький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії 

61 

Ф.Р-29 Скадовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 

61 

Ф.Р-30 Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії 

61 

Ф.Р-31 Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 

62 

Ф.Р-32 Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії 

62 

Ф.Р-34 Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії 

63 

Ф.Р-35 Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

63 

Ф.Р-36 Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії 

64 

Ф.Р-37 Херсонський повітовий революційний комітет, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

64 
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Ф.Р-38 Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

65 

Ф.Р-39 Бериславський волосний революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту 
Одеської губернії 

66 

Ф.Р-41 Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської 
губернії 

67 

Ф.Р-42 Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

68 

Ф.Р-43 Іщенський хутірський революційний комітет,  Іщенські хх. Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

68 

Ф.Р-50 Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

68 

Ф.Р-52 Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту 
Одеської губернії 

69 

Ф.Р-53 Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського 
повіту Херсонської губернії 

69 

Ф.Р-55 Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської 
губернії 

69 

Ф.Р-56 Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

70 

Ф.Р-58 Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

70 

Ф.Р-60 Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту 
Одеської губернії 

70 

Ф.Р-64 Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

70 

Ф.Р-66 Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту 
Одеської губернії 

71 

Ф.Р-68 Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту 
Одеської губернії 

71 

Ф.Р-69 Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

71 

Ф.Р-70 Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

72 

Ф.Р-71 Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

72 

Ф.Р-72 Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

72 

Ф.Р-73 Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

73 

Ф.Р-75 Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

73 

Ф.Р-77 Сергіївський сільський революційний комітет, с. Сергіївка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

73 

Ф.Р-78 Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

73 

Ф.Р-79 Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

74 

Ф.Р-80 Херсонський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 

74 

Ф.Р-81 Херсонська окружна комісія незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

74 

Ф.Р-82 Херсонський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

75 

Ф.Р-83 Музиківський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Музиківка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

75 
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Ф.Р-85 Микільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Микільське Херсонського 
району Одеської області 

76 

Ф.Р-86 Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського 
повіту Одеської губернії 

76 

Ф.Р-87 Білозерський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Білозерка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

76 

Ф.Р-95 Горностаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка 
Каховського району Одеської області 

76 

Ф.Р-96 Заводівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Заводівка Каховського 
району Одеської області 

76 

Ф.Р-97 Костянтинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костянтинівка 
Каховського району Одеської області 

77 

Ф.Р-98 Маріїнський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Маріїнське Каховського 
району Одеської області 

77 

Ф.Р-99 Ольгинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгине Каховського 
району Одеської області 

77 

Ф.Р-101 Горностаївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка 
Горностаївського району УСРР 

77 

Ф.Р-103 Скадовський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Скадовськ Скадовського 
району Одеської області 

78 

Ф.Р-105 Каргинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карга Скадовського району 
Одеської області 

78 

Ф.Р-106 Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новомиколаївка 
Скадовського району Одеської області 

78 

Ф.Р-107 Птахівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Птахівка Скадовського 
району Одеської області 

78 

Ф.Р-108 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне Скадовського 
району Одеської області 

79 

Ф.Р-109 Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоолексіївка 
Скадовського району Одеської області 

79 

Ф.Р-110 Новософіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новософіївка 
Скадовського району Одеської області 

79 

Ф.Р-111 Тарасівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тарасівка Скадовського 
району Одеської області 

79 

Ф.Р-112 Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Михайлівка 
Скадовського району Одеської області 

79 

Ф.Р-114 Каховський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського району 
Одеської області 

79 

Ф.Р-117 Великокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Велика Каховка 
Каховського району Одеської області 

80 

Ф.Р-118 Каховський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського 
району Одеської області 

80 

Ф.Р-119 Британський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Британи Каховського 
району Одеської області 

80 

Ф.Р-120 Малокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 

80 

Ф.Р-121 Любимо-Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Любимо-Павлівка 
Каховського району Одеської області 

80 

Ф.Р-122 Новомаячківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Маячка 
Каховського району Одеської області 

81 

Ф.Р-123 Чорнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чорнянка Каховського 
району Одеської області 

81 

Ф.Р-124 Софіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Софіївка Каховського 
району Одеської області 

81 

Ф.Р-125 Наталівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталівка Каховського 
району Одеської області 

81 
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Ф.Р-126 Дмитрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Дмитрівка Каховського 
району Одеської області 

81 

Ф.Р-139 Ольгівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгівка Бериславського 
району Одеської області 

81 

Ф.Р-140 Великоолександрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області 

82 

Ф.Р-141 Козацький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Херсонського повіту 
Одеської губернії 

82 

Ф.Р-142 Бериславський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Берислав Бериславського 
району Одеської області 

82 

Ф.Р-143 Тягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Бериславського 
району Одеської області 

83 

Ф.Р-144 Новотягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Тягинка 
Бериславського району Одеської області 

83 

Ф.Р-145 Бургунський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Бургунка Бериславського 
району Одеської області 

83 

Ф.Р-146 Одрадокам'янський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Одрадокам'янка 
Бериславського району Одеської області 

83 

Ф.Р-147 Новобериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоберислав 
Бериславського району Одеської області 

83 

Ф.Р-149 Старошведський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Старошведське 
Бериславського району Одеської області 

83 

Ф.Р-150 Костирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костирка Бериславського 
району Одеської області 

84 

Ф.Р-151 Кочубеївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Кочубеївка 
Високопільського району Дніпропетровської області 

84 

Ф.Р-152 Пригір'ївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пригір'я 
Високопільського району Дніпропетровської області 

84 

Ф.Р-154 Наталинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталине 
Високопільського району Дніпропетровської області 

84 

Ф.Р-155 Високопільський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Високопілля 
Високопільського району Дніпропетровської області 

84 

Ф.Р-157 Орловський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Орлове Високопільського 
району Дніпропетровської області 

85 

Ф.Р-158 Дніпровський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

85 

Ф.Р-169 Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 

86 

Ф.Р-170 Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка 
Білозерського району Херсонської області 

89 

Ф.Р-171 Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав 
Білозерського району Херсонської області 

90 

Ф.Р-172 Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка 
Білозерського району Херсонської області 

92 

Ф.Р-173 Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське 
Білозерського району Херсонської області 

93 

Ф.Р-174 Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Роксандрівка Херсонського району Миколаївської області 

94 

Ф.Р-175 Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка 
Балка Білозерського району Херсонської області 

95 

Ф.Р-176 Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис 
Білозерського району Херсонської області 

95 

Ф.Р-177 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу Одеської губернії 

96 

Ф.Р-178 Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка 
Херсонського району Миколаївської області 

97 
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Ф.Р-179 Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка 
Дніпровського району м. Херсон Херсонської області 

97 

Ф.Р-180 Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих, с. Киселівка 
Білозерського району Херсонської області 

97 

Ф.Р-185 Каховська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду (волнаслідгол), с. Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

99 

Ф.Р-186 Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих, с. Рибальче 
Голопристанського району Херсонської області 

99 

Ф.Р-187 Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих, с. Гладківка 
Голопристанського району Херсонської області 

100

Ф.Р-188 Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів 
трудящих, с. Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 

100

Ф.Р-189 Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське 
Голопристанського району Херсонської області 

101

Ф.Р-190 Виконавчий комітет Новозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 

101

Ф.Р-191 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка 
Херсонського району Миколаївської області 

101

Ф.Р-192 Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих, с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області 

101

Ф.Р-193 Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Малі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

102

Ф.Р-194 Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих, с. Долматівка 
Голопристанського району Херсонської області 

102

Ф.Р-195 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської області 

103

Ф.Р-196 Виконавчий комітет Старозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 

103

Ф.Р-198 Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

104

Ф.Р-199 Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

104

Ф.Р-200 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолександрівка Горностаївського району Херсонської області 

105

Ф.Р-201 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області 

105

Ф.Р-202 Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 

105

Ф.Р-203 Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заводівка 
Горностаївського району Херсонської області 

105

Ф.Р-207 Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих, с. Маринське 
Горностаївського району Херсонської області 

105

Ф.Р-208 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ольгине Високопільського району Херсонського 
округу УСРР 

106

Ф.Р-210 Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Князе-
Григорівка Великолепетиського району Херсонської області 

106

Ф.Р-211 Виконавчий комітет Скадовської міської ради народних депутатів, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 

106

Ф.Р-212 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 

107

Ф.Р-214 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Скадовського району Херсонської області 

107

Ф.Р-215 Виконавчий комітет Добропільської сільської ради депутатів трудящих, с. Добропілля 
Голопристанського району Херсонської області 

107

Ф.Р-216 Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих, с. Приморське 
Скадовського району Херсонської області 

108
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Ф.Р-217 Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кларівка Скадовського району Херсонського округу 
УСРР 

108

Ф.Р-218 Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне 
Скадовського району Херсонської області 

108

Ф.Р-219 Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області 

109

Ф.Р-220 Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

109

Ф.Р-221 Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

112

Ф.Р-223 Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Каховка Каховського району Херсонської області 

116

Ф.Р-224 Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталівка 
Каховського району Херсонської області 

117

Ф.Р-225 Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнянка 
Каховського району Херсонської області 

117

Ф.Р-226 Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Велика Каховка Каховського району Херсонської 
округу УСРР 

118

Ф.Р-227 Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка 
Каховського району Херсонської області  

118

Ф.Р-228 Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих, смт Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

119

Ф.Р-229 Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дмитрівка 
Каховського району Херсонської області 

119

Ф.Р-230 Виконавчий комітет Василівської сільської ради депутатів трудящих, с. Василівка 
Каховського району Херсонської області  

120

Ф.Р-231 Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Любимо-Павлівка Каховського району Херсонської області 

120

Ф.Р-232 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Федорівка Каховського району Херсонського округу 
УСРР 

121

Ф.Р-233 Виконавчий комітет Дніпрянської селищної ради депутатів трудящих, смт Дніпряни 
Новокаховської міської ради Херсонської області 

121

Ф.Р-234 Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції (РСІ), м. Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

121

Ф.Р-238 Каховський волосний комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

122

Ф.Р-239 Каховський міський комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

122

Ф.Р-240 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Іванівка Качкарівського району Херсонського округу 
УСРР 

123

Ф.Р-241 Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району УСРР 

123

Ф.Р-296 Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 

123

Ф.Р-297 Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів, смт 
Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 

124

Ф.Р-298 Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Архангельське Високопільського району Херсонської області 

128

Ф.Р-299 Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Блакитне 
Високопільського району Херсонської області 

128

Ф.Р-300 Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих, с. Давидів 
Брід Великоолександрівського району Херсонської області 

129

427 



 

Ф.Р-301 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Федорівка Великоолександрівського району УСРР 

129

Ф.Р-302 Виконавчий комітет Кам'янської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Великоолександрівського району УСРР 

130

Ф.Р-303 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Великоолександрівського району Херсонської області 

130

Ф.Р-304 Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 

131

Ф.Р-305 Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новопетрівка Високопільського району Херсонської області 

131

Ф.Р-306 Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 

132

Ф.Р-307 Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Берислав Бериславського району Херсонського округу 
УСРР 

135

Ф.Р-308 Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бургунка Бериславського району Херсонського округу 
Одеської губернії  

136

Ф.Р-309 Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червонокостомарівка Бериславського району УСРР 

136

Ф.Р-310 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. ім. Т.Г.Шевченка Бериславського району Херсонського 
округу УСРР 

136

Ф.Р-311 Виконавчий комітет Старошведської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старошведське Бериславського району Херсонського 
округу УСРР 

137

Ф.Р-312 Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих, с. Козацьке 
Бериславського району Херсонської області 

137

Ф.Р-313 Виконавчий комітет Новотягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Новотягинка 
Білозерського району Херсонської області 

138

Ф.Р-314 Виконавчий комітет Тягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Тягинка 
Бериславського району Херсонської області 

138

Ф.Р-316 Виконавчий комітет Одрадокам’янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Одрадокам’янка Бериславського району Херсонської області 

139

Ф.Р-317 Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дрімайлівка Бериславського району Херсонського 
округу УСРР 

139

Ф.Р-318 Виконавчий комітет Старофеїнської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Старофеїнське Бериславського району Миколаївської області 

139

Ф.Р-319 Бериславська районна комісія допомоги дітям при районному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

140

Ф.Р-324 Бериславський волосний комітет допомоги голодуючим Херсонського повітового 
комітету допомоги голодуючим, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 

141

Ф.Р-325 Виконавчий комітет Чаплинської районної ради народних депутатів, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

141

Ф.Р-326 Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

142

Ф.Р-327 Виконавчий комітет Червонополянської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червона Поляна Чаплинського району Херсонського 
округу УСРР 

142

Ф.Р-331 Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хорли 
Каланчацького району Херсонської області 

142

Ф.Р-332 Виконавчий комітет Новокиївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокиївка 
Каланчацького району Херсонської області 

143

Ф.Р-333 Виконавчий комітет Каланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 

144

 428 



Ф.Р-334 Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Чорна Долина Каховського району Херсонського 
округу Одеської губернії 

144

Ф.Р-335 Виконавчий комітет Високопільської районної ради народних депутатів, смт 
Високопілля Високопільського району Херсонської області 

144

Ф.Р-336 Виконавчий комітет Високопільської селищної ради депутатів трудящих, смт 
Високопілля Високопільського району Херсонської області 

145

Ф.Р-337 Виконавчий комітет Пригір'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Пригір'я 
Високопільського району Херсонської області 

145

Ф.Р-338 Виконавчий комітет Озерівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Озерівка Великоолександрівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

146

Ф.Р-339 Виконавчий комітет Заградівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заградівка 
Високопільського району Херсонської області 

146

Ф.Р-340 Виконавчий комітет Наталинської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталине 
Високопільського району Херсонської області 

146

Ф.Р-341 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Великоолександрівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

147

Ф.Р-342 Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Миролюбівка Нововоронцовського району Херсонської області 

147

Ф.Р-347 Виконавчий комітет Бобровокутської сільської ради депутатів трудящих, с. Бобровий 
Кут Калінінського району Херсонської області 

148

Ф.Р-350 Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради народних депутатів, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

148

Ф.Р-351 Виконавчий комітет Підстепненської сільської ради депутатів трудящих, с. Підстепне 
Голопристанського району Херсонської області  

149

Ф.Р-352 Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Великі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

149

Ф.Р-353 Виконавчий комітет Козаче-Лагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі 
Лагері Голопристанського району Херсонської області 

150

Ф.Р-354 Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 
Голопристанського району Херсонської області 

150

Ф.Р-355 Виконавчий комітет Костогризівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Костогризове Голопристанського району Херсонської області 

151

Ф.Р-356 Виконавчий комітет Новокостогризівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новокостогризівка Чаплинського району Херсонського 
округу Одеської губернії 

151

Ф.Р-357 Виконавчий комітет Старомаячківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара 
Маячка Голопристанського району Херсонської області 

151

Ф.Р-358 Виконавчий комітет Раденської сільської ради депутатів трудящих, с. Раденськ 
Голопристанського району Херсонської області 

152

Ф.Р-361 Комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

153

Ф.Р-366 Дніпровська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського 
губернського відділу робітничо-селянської інспекції, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

156

Ф.Р-367 Херсонська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського губернського 
відділу робітничо-селянської інспекції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії  

156

Ф.Р-374 Херсонська окружна робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

162

Ф.Р-402 Комісія по боротьбі з наслідками голоду Херсонського повітового виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 

172

429 



 

Ф.Р-430 Херсонський окружний відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

189

Ф.Р-445 Адміністративний відділ Херсонського окружного виконавчого комітету робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

202

Ф.Р-446 Адміністративний відділ Херсонського районного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

203

Ф.Р-496 Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради депутатів трудящих, с. Чонгар 
Генічеського району Херсонської області 

235

Ф.Р-710 Виконавчий комітет Цюрупинської районної ради народних депутатів м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

265

Ф.Р-720 Цюрупинський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Одеської області 

268

Ф.Р-721 Цюрупинський сільський комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району УСРР 

268

Ф.Р-730 Виконавчий комітет Солонцівської сільської ради депутатів трудящих, с. Солонці 
Цюрупинського району Херсонської області 

268

Ф.Р-731 Виконавчий комітет Херсонської міської ради народних депутатів,  м. Херсон 
Херсонської області 

269

Ф.Р-801 Комісія допомоги дітям Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

282

Ф.Р-802 Комісія допомоги дітям при Херсонській міській раді робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів трудящих, м. Херсон Миколаївської області 

282

Ф.Р-813 Збур'ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Збур'ївка Дніпровського повіту Одеської губернії 

285

Ф.Р-815 Бехтерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бехтери Дніпровського повіту Одеської губернії 

285

Ф.Р-816 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради народних депутатів, м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 

285

Ф.Р-818 Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Покровка Дніпровського повіту Одеської губернії 

286

Ф.Р-822 Качкарівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР 

286

Ф.Р-823 Качкарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського 
округу 

290

Ф.Р-824 Дудчанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Дудчани Херсонського повіту Одеської губернії 

290

Ф.Р-825 Нововоронцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

290

Ф.Р-827 Новоархангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новоархангельське Херсонського повіту Одеської 
губернії 

291

Ф.Р-828 Новокам'янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії 

292

Ф.Р-829 Виконавчий комітет Радгоспної сільської ради депутатів трудящих, с-ще Радгоспне 
Скадовського району Херсонської області 

292

Ф.Р-830 Микільський волосний революційний комітет, с. Микільське Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

292

Ф.Р-832 Голопристанський міський революційний комітет, м. Гола Пристань Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

292

Ф.Р-833 Пам'ятнянський сільський революційний комітет, с. Пам'ятне Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 

293

Ф.Р-836 Бехтерський волосний революційний комітет, с. Бехтери Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 

293

 430 



Ф.Р-838 Старозбур'ївський сільський революційний комітет, с. Стара Збур'ївка  Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 

293

Ф.Р-840 Станіславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського 
району Одеської області 

293

Ф.Р-841 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Широка Балка 
Херсонського району Одеської області 

293

Ф.Р-843 Голопристанський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Гола Пристань 
Голопристанського району Одеської області 

293

Ф.Р-845 Пам'ятнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пам'ятне Дніпровського 
повіту Одеської губернії  

294

Ф.Р-846 Долматівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Долматівка 
Голопристанського району Одеської області 

294

Ф.Р-847 Чулаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чулаківка 
Голопристанського району Одеської області 

294

Ф.Р-848 Покровський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Покровка Дніпровського 
повіту Одеської губернії  

294

Ф.Р-849 Тягинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Херсонського повіту 
Одеської губернії 

294

Ф.Р-850 Бериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Бериславського 
району Одеської області 

294

Ф.Р-851 Бериславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Херсонського 
повіту Одеської губернії 

295

Ф.Р-852 Козацький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Бериславського 
району Одеської області 

295

Ф.Р-853 Романо-Булгаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Романо-
Булгаківка Херсонського району Одеської області 

295

Ф.Р-867 Виконавчий комітет Комишанської сільської ради депутатів трудящих, с. Комишани 
Білозерського району Херсонської області 

296

Ф.Р-868 Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнобаївка 
Білозерського району Херсонської області 

297

Ф.Р-869 Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зеленівка 
Білозерського району Херсонської області 

297

Ф.Р-870 Виконавчий комітет Надеждівської сільської ради депутатів трудящих, с. Надеждівка 
Білозерського району Херсонської області 

298

Ф.Р-871 Виконавчий комітет Понятівської сільської ради депутатів трудящих, с. Понятівка 
Херсонського району Херсонської області 

298

Ф.Р-872 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Федорівка 
Херсонського району Херсонської області 

299

Ф.Р-873 Виконавчий комітет Правдинської сільської ради депутатів трудящих, с. Правдине 
Білозерського району Херсонської області 

299

Ф.Р-874 Виконавчий комітет Посад-Покровської сільської ради депутатів трудящих, с. Посад-
Покровське Білозерського району Херсонської області 

299

Ф.Р-875 Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 

300

Ф.Р-876 Виконавчий комітет Киндійської сільської ради депутатів трудящих, с. Киндійка 
Херсонського району Херсонської області 

300

Ф.Р-877 Білозерський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Білозерка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

301

Ф.Р-878 Микільський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Микільське Херсонського 
повіту Одеської губернії 

301

Ф.Р-881 Виконавчий комітет Голопристанської районної ради народних депутатів, м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 

301

Ф.Р-883 Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради депутатів трудящих, с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 

304

Ф.Р-884 Виконавчий комітет Пам'ятнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Пам'ятне 
Голопристанського району Херсонської області 

304

431 



 

Ф.Р-885 Голопристанська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 

305

Ф.Р-887 Чулаківський сільський комітет допомоги голодуючим Бехтерського волосного 
комітету допомоги голодуючим, с. Чулаківка Дніпровського повіту Одеської губернії 

305

Ф.Р-889 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Бериславського району Херсонського округу 

305

Ф.Р-891 Виконавчий комітет Новобериславської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоберислав Бериславського району Херсонської області 

305

Ф.Р-896 Виконавчий комітет Нововоскресенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововоскресенка Великоолександрівського району Херсонської області 

306

Ф.Р-897 Виконавчий комітет Миловської сільської ради депутатів трудящих, с. Милове 
Бериславського району Херсонської області 

307

Ф.Р-898 Виконавчий комітет Осокорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Осокорівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

307

Ф.Р-899 Виконавчий комітет Біляївської сільської ради депутатів трудящих, с. Біляївка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

307

Ф.Р-900 Виконавчий комітет Трифонівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трифонівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

308

Ф.Р-901 Виконавчий комітет Новокам'янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новокам'янка Великоолександрівського району Херсонської області 

309

Ф.Р-902 Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Фирсівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

310

Ф.Р-903 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новомиколаївка Великоолександрівського району 
УСРР 

310

Ф.Р-904 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новогригорівка Великоолександрівського району 
УСРР 

311

Ф.Р-905 Виконавчий комітет Новоархангельської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоархангельське Нововоронцовського району Херсонської області 

311

Ф.Р-906 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Петропавлівка Нововоронцовського району Херсонської області 

311

Ф.Р-907 Виконавчий комітет Борозенської сільської ради депутатів трудящих, с. Борозенське 
Великоолександрівського району Херсонської області 

312

Ф.Р-908 Виконавчий комітет Золотобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Золота 
Балка Нововоронцовського району Херсонської області 

312

Ф.Р-909 Виконавчий комітет Новокаїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокаїри 
Бериславського району Херсонської області 

313

Ф.Р-910 Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 

314

Ф.Р-911 Виконавчий комітет Леонтіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Леонтіївка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

314

Ф.Р-912 Виконавчий комітет Дудчанської сільської ради депутатів трудящих, с. Дудчани 
Нововоронцовського району Херсонської області 

314

Ф.Р-914 Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Гаврилівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

315

Ф.Р-938 Великоолександрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

318

Ф.Р-942 Великоолександрівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика 
Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії 

319

Ф.Р-943 Новофедорівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новофедорівка 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

319

Ф.Р-946 Великоолександрівська районна робітничо-селянська інспекція (РСІ), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області 

319

Ф.Р-948 Виконавчий комітет Новокалузької сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Калуга 
Великоолександрівського району Херсонської області 

320

 432 



Ф.Р-961 Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Шкурино-Загорянівка Херсонського району 
Херсонського округу УСРР 

324

Ф.Р-963 Виконавчий комітет Богородицької сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Снігурівського району Херсонського 
округу УСРР 

325

Ф.Р-964 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове 
Білозерського району Херсонської області 

325

Ф.Р-991 Виконавчий комітет Іщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Іщенка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

346

Ф.Р-992 Виконавчий комітет Зміївської сільської ради депутатів трудящих, с. Зміївка 
Бериславського району Херсонської області 

346

Ф.Р-993 Виконавчий комітет Старосільської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Старосілля Великоолександрівського району 
Херсонського округу УСРР 

346

Ф.Р-1018 Петрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Петрівське 
Високопільського району Херсонського округу УСРР 

354

Ф.Р-1060 Рождественський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Рождественське Дніпровського повіту Херсонської 
губернії 

364

Ф.Р-1073 Хорлівський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу 
Одеської губернії 

367

Ф.Р-1084 Качкарівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

372

Ф.Р-1099 Херсонський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 

377

Ф.Р-1101 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Іванівського району Запорізької області 

378

Ф.Р-1107 Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, смт Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

380

Ф.Р-1110 Нижньосірогозький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Мелітопольського повіту 
Катеринославської губернії 

382

Ф.Р-1116 Великолепетиський волосний революційний комітет, с. Велика Лепетиха 
Мелітопольського повіту Запорізької губернії  

383

Ф.Р-1124 Виконавчий комітет Генічеської районної ради народних депутатів, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області  

386

Ф.Р-1127 Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Генічеського повіту Катеринославської 
губернії 

387

Ф.Р-1134 Новотроїцький районний комітет народного контролю, смт Новотроїцьке 
Новотроїцького району Херсонської області 

388

Ф.Р-1145 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Херсонській області 391
Ф.Р-1148 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР по Херсонській області 392
Ф.Р-1179 Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по 

Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
404

Ф.Р-1180 Новоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Новоолександрівка Мелітопольського округу Катеринославської губернії 

404

Ф.Р-1181 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове 
Голопристанського району Херсонської області 

404

Ф.Р-1182 Виконавчий комітет Чорноморської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Чорноморське Голопристанського району Херсонської області 

404

Ф.Р-1183 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне 
Нижньосірогозького району Мелітопольського округу УСРР 

405

Ф.Р-1185 Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області 

405
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Ф.Р-1189 Виконавчий комітет Верхньосірогозької сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

406

Ф.Р-1190 Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт 
Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

406

Ф.Р-1191 Виконавчий комітет Скадовської районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 

407

Ф.Р-1194 Новокаїрський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новокаїри 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 

409

Ф.Р-1195 Український сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Українка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 

409

Ф.Р-1204 Виконавчий комітет Лупарівської сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Лупарівка Херсонського округу Одеської губернії 

411

Ф.Р-1205 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області 

412

Ф.Р-1206 Юхимівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Юхимівка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

412

Ф.Р-1211 Балтазарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Балтазарівка Дніпровського повіту Таврійської губернії

413

Ф.Р-1214 Виборчі комісії по виборах до місцевих рад депутатів трудящих по Херсонській області 
(ОАФ) 

414

Ф.Р-1218 Високопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської 
губернії 

415

Ф.Р-1240 Архангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Архангельське Херсонського повіту Одеської губернії 

418

  
ФОНДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Ф.Р-321 Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії 140
  

ФОНДИ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ 
 

Ф.Р-479 Херсонський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

228

Ф.Р-480 Херсонський окружний військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

229

Ф.Р-481 Дніпровський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового 
комісаріату, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

230

Ф.Р-1088 Цюрупинська міська пожежна команда НКВС УРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського 
району Миколаївської області 

374

 
ФОНДИ ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ПАРТИЗАНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

Ф.Р-952 45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

322

Ф.Р-953 Штаб начальника тилу Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

323

Ф.Р-988 Херсонський міський штаб місцевої протиповітряної оборони (МППО), м. Херсон 
Херсонської області 

337

Ф.Р-1238 Малолепетиський волосний комітет самооборони, с. Мала Лепетиха Мелітопольського 
повіту Катеринославської губернії 

418

  
ФОНДИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ І ПРОКУРАТУРИ 

 

Ф.Р-396 Херсонська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної 
комісії, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

170

Ф.Р-410 Херсонська окружна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

177

Ф.Р-465 Херсонська міська державна нотаріальна контора, м. Херсон Миколаївської області 213
Ф.Р-717 Цюрупинська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної 

комісії, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонського округу УСРР 
267

 434 



Ф.Р-736 Херсонський окружний суд Наркомату юстиції СРСР, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

271

Ф.Р-737 Трудова сесія народного суду при Херсонському окружному суді, м. Херсон 
Херсонського округу  УСРР 

272

Ф.Р-738 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 272
Ф.Р-739 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 272
Ф.Р-740 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 273
Ф.Р-741 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 273
Ф.Р-742 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 273
Ф.Р-743 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області 274
Ф.Р-744 Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 

округу УСРР  
274

Ф.Р-745 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Одеської області      274
Ф.Р-746 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 

округу УСРР  
275

Ф.Р-747 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон  Одеської області 275
Ф.Р-748 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м-ко Тягинка 

Бериславського району Херсонського округу УСРР 
275

Ф.Р-749 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського 
району Херсонської Херсонського округу УСРР  

275

Ф.Р-750 Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району УСРР 

275

Ф.Р-751 Народний суд 14-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Качкарівка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

276

Ф.Р-752 Народний суд 15-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

276

Ф.Р-753 Народний суд 16-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

276

Ф.Р-754 Народний суд 17-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

276

Ф.Р-755 Народний суд 18-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

277

Ф.Р-756 Народний суд 25-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії  

277

Ф.Р-757 Народний суд 26-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Миколаївської губернії  

277

Ф.Р-758 Народний суд 27-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 

277

Ф.Р-759 Народний суд 28-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії  

277

Ф.Р-760 Народний суд 29-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

277

Ф.Р-762 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

277

Ф.Р-763 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки   Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

278

Ф.Р-765 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії  

278

Ф.Р-766 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

278

Ф.Р-767 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

278

Ф.Р-769 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки,  Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 

278

Ф.Р-770 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського 
району Херсонського округу Одеської губернії  

278
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Ф.Р-771 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

279

Ф.Р-772 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки  Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 

279

Ф.Р-773 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 

279

Ф.Р-776 Особлива сесія народного суду Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту 
Одеської губернії 

279

Ф.Р-777 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 

279

Ф.Р-785 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського 
району  Херсонського округу УСРР 

279

Ф.Р-787 Херсонський міський народний суд, м. Херсон Миколаївської області 279
Ф.Р-926 Виїзна сесія Одеського губернського суду по Херсонському округу, м. Херсон 

Херсонського округу УСРР 
315

Ф.Р-995 Уповноважений Одеської губернської судово-земельної комісії по Херсонському 
округу, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

347

Ф.Р-996 Великоолександрівська районна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ 
УСРР, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу 
УСРР 

347

Ф.Р-1047 Херсонська виправно-трудова сільськогосподарська колонія Управління виправно-
трудових установ УСРР, м. Херсон Одеської області 

361

Ф.Р-1078 Бериславська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної 
комісії, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

368

Ф.Р-1089 Херсонська окружна прокуратура Прокуратури УСРР, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

374

Ф.Р-1090 Прокуратура 102-ї дільниці м. Скадовськ Прокуратури УСРР, м. Скадовськ 
Скадовського району Одеської області 

374

Ф.Р-1091 Херсонська міська прокуратура Управління Наркомату юстиції УРСР по Миколаївській 
області, м. Херсон Миколаївської області 

375

Ф.Р-1106 Генічеське повітове бюро юстиції Запорізького губернського відділу юстиції, 
м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 

380

Ф.Р-1128 Генічеська районна судово-земельна комісія Мелітопольської окружної судово-
земельної комісії, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 

387

Ф.Р-1130 Народний суд 20-ї дільниці Мелітопольського судового округу, м. Генічеськ 
Мелітопольського повіту Катеринославської губернії 

388

Ф.Р-1131 Народний суд 21-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського 
району Мелітопольського округу УСРР 

388

Ф.Р-1132 Народний суд 13-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського 
району Мелітопольського округу Запорізької губернії 

388

Ф.Р-1226 Народний суд 30-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

416

  
ФОНДИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Ф.Р-363 Управління Дніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління 
Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

153

Ф.Р-406 Херсонська районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

174

Ф.Р-407 Управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції
управління Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 

174

Ф.Р-408 Херсонське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Миколаївського 
губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 

175

 436 



Ф.Р-409 Херсонське окружне управління робітничо-селянської міліції і карного розшуку 
Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР  

176

Ф.Р-1102 Генічеське повітове управління радянської робітничо-селянської міліції Запорізького 
губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Генічеськ 
Генічеського повіту Запорізької губернії 

378

Ф.Р-1222 Станіславське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Станіслав Херсонського повіту Миколаївської губернії 

415

Ф.Р-1229 Скадовське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Скадовськ 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

416

Ф.Р-1230 Голопристанське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 

416

Ф.Р-1231 Горностаївське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії 

417

 
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Ф.Р-159 Каховський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Каховка Каховського 
району Херсонського округу УСРР 

85 

Ф.Р-165 Пригір'ївська сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Пригір'я Високопільського 
району Херсонського округу УСРР 

85 

Ф.Р-168 Олешківська районна каса взаємної допомоги (КВД), м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 

85 

Ф.Р-360 Відділ соціального забезпечення Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

153

Ф.Р-418 Колективи безробітних Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям 
(ОАФ) 

183

Ф.Р-419 Інспекція праці Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УРСР 

183

Ф.Р-420 Управління підготовки робочої сили Херсонської міської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 

184

Ф.Р-429 Херсонська комісія по боротьбі з трудовим дезертирством при комісарі Херсонського 
порту, м. Херсон Миколаївської губернії 

189

Ф.Р-432 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Бериславської районної ради 
депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

190

Ф.Р-458 Відділ соціального забезпечення Херсонського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 

209

Ф.Р-459 Інспектура соціального забезпечення Херсонського окружного виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

209

Ф.Р-857 Білозерський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Білозерка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

295

Ф.Р-858 Широкобалківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Широка Балка 
Херсонського району Херсонського округу УСРР 

295

Ф.Р-859 Музиківський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Музиківка Херсонського 
повіту Одеської губернії 

295

Ф.Р-860 Кизо-Миський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Кизій-Мис Херсонського 
району Херсонського округу УСРР 

295

Ф.Р-861 Чулаківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

296

Ф.Р-862 Голопристанський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

296

437 



 

Ф.Р-863 Бериславський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Берислав Бериславського 
району Херсонського округу УСРР 

296

Ф.Р-865 Бургунський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Бургунка Бериславського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

296

Ф.Р-1208 Херсонське управління підготовки та постачання робочої сили Наркомату праці УСРР, 
м. Херсон УСРР 

413

  
ФОНДИ УСТАНОВ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І СТАТИСТИКИ 

 

Ф.Р-434 Херсонське повітове статистичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 

191

Ф.Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

192

Ф.Р-436 Планова комісія Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

193

Ф.Р-1111 Генічеське повітове статистичне бюро Запорізького губернського статистичного бюро, 
м. Генічеськ Генічеського району Запорізької губернії 

383

Ф.Р-1196 Статистичне бюро Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії  

409

 
ФОНДИ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ, ПОДАТКОВИХ І КРЕДИТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
Ф.Р-237 Каховське товариство взаємного кредиту, м. Каховка Каховського району Херсонського 

округу УСРР 
122

Ф.Р-373 Херсонська окружна каса соціального страхування Наркомату праці УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

161

Ф.Р-399 Херсонська окружна контора соціального страхування Всеукраїнського управління 
соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

171

Ф.Р-424 Херсонське товариство взаємного кредиту, м. Херсон Херсонського округу УСРР 185
Ф.Р-425 Херсонське відділення Державного банку СРСР, м. Херсон УСРР 186
Ф.Р-426 Херсонське агентство Одеського губернського товариства сільськогосподарського 

кредиту «Сільгоспбанк», м. Херсон Херсонського округу УСРР 
186

Ф.Р-439 Фінансовий відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу Одеської 
губернії 

195

Ф.Р-440 Фінансовий відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

196

Ф.Р-452 Херсонська філія Всеукраїнського кооперативного банку «Українбанк», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

205

Ф.Р-460 Херсонська портова митниця Міністерства зовнішньої торгівлі УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 

211

Ф.Р-461 Станіславське відділення корабельної контори Херсонської митниці, с. Станіслав 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 

212

Ф.Р-462 Джарилгацька портова митниця управління Українського митного округу, с. Скадовськ 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

212

Ф.Р-463 Скадовський митний пост управління Українського митного округу, с. Скадовськ 
Херсонського округу УСРР  

212

Ф.Р-464 Хорлівський митний пост управління Українського митного округу, порт Хорли 
Херсонського округу УСРР 

213

Ф.Р-564 Херсонське промислове кредитно-кооперативне товариство «Трудкусткред», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

241

Ф.Р-712 Фінансовий відділ виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

267

Ф.Р-894 Бериславське районне податкове бюро, м. Берислав Бериславського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

306

Ф.Р-947 Великоолександрівська спілка позичково-ощадних товариств, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 

319

 438 



Ф.Р-950 Херсонська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 

321

Ф.Р-954 Херсонське кооперативно-кредитне товариство ім. Левицького, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

323

Ф.Р-968 Голопристанське районне відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, 
с. Гола Пристань Голопристанського району УСРР 

325

Ф.Р-969 Цюрупинське відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Одеської області 

326

Ф.Р-975 Херсонська ощадна каса № 71 Всеукраїнського правління ощадними касами 
(«Всеукрощадкаса»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

328

Ф.Р-997 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 

347

Ф.Р-1023 Великоолександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу 
Одеської губернії 

355

Ф.Р-1120 Генічеське комісіонерство Катеринославського товариства сільськогосподарського 
кредиту «Сільбанк», м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу 
Катеринославської губернії 

385

Ф.Р-1129 Генічеська загальноміська страхова каса, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу Катеринославської губернії 

387

Ф.Р-1171 Великоолександрівський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального 
страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського 
округу УСРР  

402

Ф.Р-1172 Каховська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 

402

Ф.Р-1173 Бериславський районний пункт соціального страхування Херсонської окружної 
страхової контори, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

403

Ф.Р-1174 Олешківське дільничне агентство Херсонської окружної страхової контори, м. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР 

403

Ф.Р-1175 Голопристанська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

403

Ф.Р-1176 Скадовська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР 

403

Ф.Р-1232 Фінансовий відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 

417

  
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КООПЕРАЦІЇ 

 

Ф.Р-370 Херсонське окружне агентство Всеукраїнської кооперативної страхової спілки 
«Коопстрах», м. Херсон Одеської області 

157

Ф.Р-390 Херсонське окружне кооперативне товариство «Окркоопбуд», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

167

Ф.Р-394 Херсонське агентство Першого Українського пайового товариства «Погрузка», 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

168

Ф.Р-400 Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і бджільницьких 
кооперативів і колективів (Дніпроплодовинспілка), с. Основа Каховського району УСРР

171

Ф.Р-417 Херсонська міська спілка житлово-кооперативних товариств (житлоспілка), м. Херсон 
Одеської області 

182

Ф.Р-433 Управління Уповноваженого Всеукраїнської кооперативної спілки технічних культур і 
бавовництва «Укррадгоспбавовна» в м. Херсоні, м. Херсон Одеської області 

190

Ф.Р-498 Правління Херсонського багатокрамничного робітничого кооперативу, м. Херсон 
Одеської області 

235

Ф.Р-505 Заводський робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського ремонтно-тракторного заводу, 
м. Херсон Одеської області 

238

Ф.Р-506 Херсонське відділення Дніпробузької районної спілки споживчих товариств 
(Дніпробуг), м. Херсон Херсонського округу УСРР  

238

439 



 

Ф.Р-509 Херсонська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів 
(окрпромкредитспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

239

Ф.Р-512 Херсонська кооперативно-трудова артіль по перевезенню вантажів між портами 
Чорного і Азовського морів і рік Дніпра і Бугу «Вітрильний флот», м. Херсон 
Миколаївської області 

239

Ф.Р-526 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів 
«Механізований мебляр» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки 
виробництв і трудових колективів, м. Херсон Одеської області 

239

Ф.Р-527 Херсонська тютюнова фабрика промислово-кооперативної артілі «Південь-тютюн», 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

239

Ф.Р-529 Херсонська районна кооперативна спілка рибалок (Дніпрорибакспілка) Всеукраїнської 
спілки трудових рибалок, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

240

Ф.Р-537 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по обробці шкіри «Сила» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

240

Ф.Р-540 Голопристанське кооперативно-торф'яне товариство «Топливник» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

241

Ф.Р-565 Херсонський окружний кооперативний комітет (окркооперком) Головного 
кооперативного комітету УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

241

Ф.Р-803 Херсонське промислово-кооперативне товариство риболовів «Прогрес» Херсонської 
міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон 
УСРР 

283

Ф.Р-804 Херсонське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Трудриболов» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і 
трудових колективів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

283

Ф.Р-805 Правління Малогирлянського промислово-кооперативного товариства трудових 
риболовів «Рибалка» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і 
трудових колективів, с. Малі Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

283

Ф.Р-806 Білогрудово-Карантинно-Острівське промислово-кооперативне товариство по реалізації 
рибної продукції «Червоний Прапор», с. Білогрудове Херсонського округу УСРР 

283

Ф.Р-808 Василівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Біднота» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових 
колективів, с. Василівка Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

284

Ф.Р-809 Качкарівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів «Дніпрориба» 
Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

284

Ф.Р-810 Рибальченське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову 
риби «Перемога» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і 
трудових колективів, с. Рибальче Голопристанського району Херсонського округу 
УСРР 

284

Ф.Р-812 Збур'ївське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби 
«Червоний шлях» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і 
трудових колективів, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу 
УСРР 

285

Ф.Р-895 Бериславське сільськогосподарське кооперативно-споживче товариство, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 

306

Ф.Р-949 Херсонська спілка сільськогосподарської кредитної кооперації (сільгоспкредитспілка), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

320

Ф.Р-951 Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів (Дніпросільспілка), 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

322

Ф.Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня», м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

323

Ф.Р-1000 Промислово-кооперативне товариство «Вільний рибалка» по спільному видобутку і 
реалізації риби Всеукраїнської кооперативної промислової спілки рибалок, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

349

 440 



Ф.Р-1002 Нововоронцовське кооперативне товариство «Батрак» по заготівлі і продажу 
зернохліба, масла, яєць, вовни, с. Нововоронцовка Качкарівського району Херсонського 
округу Одеської губернії 

350

Ф.Р-1009 Херсонська кооперативно-виробничо-промислова артіль по виготовленню фургонів 
«Селянський фургон» Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних 
товариств (міжрайпромради), м. Херсон Одеської області  

352

Ф.Р-1010 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Допоміжник селу» по переробці зерна 
на борошно, крупу Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних 
товариств (міжрайпромради), м. Херсон Одеської області 

352

Ф.Р-1015 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «М'ясорибконсерв» по виготовленню 
м'ясорибних консервів Херсонської міжрайонної ради промислово-кооператвних 
товариств, м. Херсон Миколаївської області 

353

Ф.Р-1017 Херсонська артіль «Червоний моряк» по перевезенню овочів, піску, льоду та інших 
матеріалів по Дніпру Одеської обласної спілки кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської 
області 

354

Ф.Р-1026 Херсонське виробниче об'єднання інвалідів комбінату ім. 518 Одеської обласної спілки 
кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської області 

356

Ф.Р-1028 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по виготовленню і продажу мила, синьки, 
соди, олійних і емалевих фарб «Маслохімфарба» Одеської хімпромспілки, м. Херсон 
Одеської області 

356

Ф.Р-1038 Херсонська міська кооперативна спілка по виробництву харчових продуктів 
(міськкоопхарч), м. Херсон УСРР 

359

Ф.Р-1040 Херсонська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Херсон 
Херсонської області 

359

Ф.Р-1041 Херсонська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації 
(«Укрсількоопцентр»), м. Херсон УСРР 

360

Ф.Р-1042 Херсонська міжрайонна багатопромислова спілка виробництв і трудових колективів 
(міжрайпромспілка), м. Херсон Миколаївської області  

360

Ф.Р-1049 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського 
морського порту, м. Херсон Одеської області 

362

Ф.Р-1050 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Промкоопхарч», м. Херсон Одеської 
області  

362

Ф.Р-1052 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського 
районного управління річкового транспорту (РУРТ), м. Херсон Одеської області 

362

Ф.Р-1054 Закритий студентський кооператив (ЗСК) Одеської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Херсон Одеської області 

363

Ф.Р-1056 Херсонська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп) 
Української рибної секції («Укррибсекція»), м. Херсон Одеської області 

363

Ф.Р-1093 Херсонське окружне виробничо-кооперативне об'єднання інвалідів, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

376

Ф.Р-1096 Херсонська губернська контора Всеросійського сільськогосподарського центру 
кооперації («Центросекція»), м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 

376

Ф.Р-1105 Генічеське промислово-кредитно-кооперативне товариство по постачанню і збуту 
виробів кустарів через державні кооперативні організації «Кредит-кустар» 
Мелітопольської промспілки, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського 
округу УСРР 

380

Ф.Р-1108 Великолепетиське відділення Мелітопольської районної сільськогосподарської спілки 
(райсільгоспспілка), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського 
округу УСРР  

381

Ф.Р-1109 Генічеська спілка сільськогосподарських кооперативів (райсільгоспспілка) 
Катеринославського губернського кооперативного комітету, м. Генічеськ Генічеського 
району Мелітопольського округу УСРР 

382

Ф.Р-1113 Генічеський філіал Всеукраїнської кооперативної книготорговельної і видавничої 
спілки «Книгоспілка», м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області 

383

Ф.Р-1114 Малолепетиське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство 
Мелітопольської окружної спілки сільськогосподарських колективів, с. Мала Лепетиха 
Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 

383

441 



 

Ф.Р-1115 Великолепетиська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

383

Ф.Р-1118 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарської зернової кооперації 
(райкоопзерно) Мелітопольської окружної зернової спілки сільськогосподарських 
колективів, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР 

385

Ф.Р-1121 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарських і спеціалізованих колективів 
(райколгоспспілка), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР 

386

Ф.Р-1122 Великолепетиська промислово-кооперативна артіль по виробленню хлібобулочних і 
кондитерських виробів «Харчопродукт» Херсонського окружного кооперативного 
комітету, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу 
УСРР 

386

Ф.Р-1141 Виробничо-кооперативна артіль ім. Ворошилова по заготівлі будівельних матеріалів та 
сировини Херсонської районної спілки кустарно-промислових і кредитних 
кооперативів, с. Роксандрівка Херсонського району Одеської області 

390

Ф.Р-1142 Кооперативно-трудова артіль ім. 1-го Травня по заготівлі очерету Херсонської окружної 
спілки кустарних, промислових і кредитних кооперативів «Окрпромкредитспілка», 
с. Антонівка Херсонського району Херсонського округу УСРР 

390

  
ФОНДИ ОРГАНІВ,УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВІСТЮ, ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ф.Р-411 Херсонський уповноважений Одеської губернської ради народного господарства, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

177

Ф.Р-423 Млинарське бюро в м. Херсоні, відділення Одеського губернського продовольчого 
комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

185

Ф.Р-448 Відділ місцевої промисловості Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

204

Ф.Р-491 Херсонський лісопильний завод Українського лісопромислового товариства на паях 
«Укрліс», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

234

Ф.Р-493 Управління об'єднанням Херсонської промисловості Одеської губернської ради 
народного господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

234

Ф.Р-495 Державні млини Херсонського округу УСРР (ОАФ) 234
Ф.Р-538 Завод «Металіст» Херсонського обласного управління місцевої і паливної 

промисловості, м. Херсон Херсонської області 
240

Ф.Р-882 Виробничий концерн «Дніпро» Міністерства машинобудування, військово-
промислового комплексу і конверсії України, м. Херсон Херсонської області 

302

Ф.Р-928 Дочірнє підприємство «Херсонський суднобудівний судноремонтний завод» Державної 
акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот», м. Херсон Херсонської області 

316

Ф.Р-929 Механічний завод ім. Старостіна Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу 
Держпароплавства, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

317

Ф.Р-974 Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова об'єднання «Укркондитерпром», 
м. Херсон Херсонської області 

326

Ф.Р-979 Торгово-промислова фірма «Красень» Державного комітету України з легкої і 
текстильної промисловості, м. Херсон Херсонської області 

329

Ф.Р-980 Завод карданних валів імені ХХV з'їзду КПРС Всесоюзного виробничого об'єднання по 
виробництву автомобільних агрегатів і деталей Міністерства автомобільної 
промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 

330

Ф.Р-981 Херсонський консервний завод ім. 8 Березня Управління харчової промисловості 
Херсонського Раднаргоспу, м. Херсон Херсонської області 

332

Ф.Р-984 Херсонський судноремонтний завод ім. В.В.Куйбишева Всесоюзного промислового 
об'єднання по ремонту флоту, м. Херсон Херсонської області 

334

Ф.Р-986 Херсонський виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства 
внутрішніх водоймищ УРСР («Укрголоврибгосп»), м. Херсон Миколаївської області 

336

Ф.Р-999 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський консервний комбінат», м. Херсон 
Херсонської області 

348

Ф.Р-1032 Херсонська макаронна фабрика Херсонського хлібокомбінату, м. Херсон Херсонської 
області 

357

 442 



Ф.Р-1033 Херсонський хлібокомбінат Херсонського обласного управління харчової 
промисловості, м. Херсон Херсонської області 

357

Ф.Р-1035 Херсонський авторемонтний завод Миколаївського обласного відділу місцевої 
промисловості, м. Херсон Миколаївської області 

358

Ф.Р-1057 Херсонський утилізаційний завод Всеукраїнського державного об'єднання регулювання 
ринку сировини («Укрутиль»), м. Херсон Одеської області 

363

Ф.Р-1059 Херсонський виробничо-збутовий комбінат № 7 обласного винного тресту, м. Херсон 
Миколаївської області 

364

Ф.Р-1070 Херсонський завод протипожежного устаткування Одеського обласного 
машинобудівного тресту, м. Херсон Одеської області 

367

Ф.Р-1071 Херсонська державна типографія ім. Леніна видавництва «Наддніпрянська правда», 
м. Херсон Миколаївської області 

367

Ф.Р-1075 Херсонський державний деревообробний завод ім. Халтуріна, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

368

Ф.Р-1082 Орендне підприємство «Херсонський електромашинобудівний завод» Міністерства 
машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 

370

Ф.Р-1140 Херсонський трест промисловості будівельних матеріалів Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 

389

Ф.Р-1143 Херсонська виробнича майстерня Всеукраїнського філіалу Всесоюзного акціонерного 
товариства машино-тракторних станцій («Трактороцентр»), м. Херсон Одеської області 

390

Ф.Р-1150 Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни» Міністерства промислової 
політики України, м. Херсон Херсонської області 

394

Ф.Р-1202 Херсонське обласне управління легкої промисловості (обллегпром) Міністерства легкої 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області  

411

Ф.Р-1209  Херсонський державний шкіряний завод № 6 Одеського шкіртресту, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 

413

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ, АРХІТЕКТУРИ 

Ф.Р-389 Херсонське управління окружного інженера при виконавчому комітеті Херсонської 
окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР 

166

Ф.Р-431 Херсонська районна колгоспно-будівельна дільниця (райколгоспбуд) Одеської обласної 
контори по будівництву в колгоспах, м. Херсон Одеської області 

190

Ф.Р-1013 Херсонський трест комунального будівництва («Комунбуд») Херсонської міської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 

353

Ф.Р-1045 Херсонська ремонтно-будівельна контора Херсонського міського відділу комунального 
господарства, м. Херсон Миколаївської області 

361

Ф.Р-1053 Херсонська міська проектно-кошторисна контора при міській раді депутатів трудящих, 
м. Херсон Миколаївської області 

362

Ф.Р-1061 Херсонське відділення монтажно-будівельної контори Державного проектно-монтажно-
будівельного тресту вогневої теплотехніки («Союзтеплобуд»), м. Херсон Миколаївської 
області 

364

Ф.Р-1072 Херсонське будівельне управління Державного тресту машинобудівної промисловості 
(«Машинбуд»), м. Херсон Одеської області 

367

Ф.Р-1144 Херсонська районна будівельна контора (райсільгоспбуд) Українського тресту 
сільськогосподарського будівництва («Укрсільгоспбуд»), м. Херсон Одеської області 

391

Ф.Р-1198 Херсонське обласне міжколгоспне об'єднання з будівництва, м. Херсон Херсонської 
області 

410

  
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 

 

Ф.Р-372 Херсонський річковий порт Українського міжгалузевого державного об'єднання 
річкового флоту, м. Херсон Херсонської області 

158

Ф.Р-383 Дорожньо-транспортний автомобільний відділ Херсонського виконавчого комітету 
окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

165

Ф.Р-428 Херсонський морський торговий порт Головного управління Чорноморського 
морського пароплавства, м. Херсон Херсонської області 

186

443 



 

Ф.Р-962 Херсонське відділення залізниці Управління Одеської ордена Трудового Червоного 
Прапора залізниці, м. Херсон Херсонської області 

324

Ф.Р-970 Хорлівське морське агентство Чорноморсько-Азовської головної контори радянського 
торгового флоту «Радторгфлот», порт Хорли Чаплинського району УСРР 

326

Ф.Р-977 Херсонська транспортна контора Всесоюзного об'єднання складської та транспортно-
експедиційної справи «Союзтранс», м. Херсон Одеської області 

328

Ф.Р-989 Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління водного транспорту Південного округу 
шляхів сполучення, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

337

Ф.Р-1065 Херсонський філіал Одеського обласного транспортного тресту (облтранстрест), 
м. Херсон Миколаївської області 

365

Ф.Р-1067 Херсонська дорожньо-експлуатаційна дільниця Херсонського обласного дорожнього 
відділу, м. Херсон Херсонської області 

365

Ф.Р-1153 Пристань Ушкалка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Херсонського округу УСРР 

398

Ф.Р-1154 Пристань Козацьке Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Козацьке 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

398

Ф.Р-1155 Пристань Олешки Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії 

398

Ф.Р-1156 Пристань Каховка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 

398

Ф.Р-1157 Пристань Мала Лепетиха Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонського округу УСРР 

398

Ф.Р-1158 Пристань Велика Лепетиха Дніпровського річкового пароплавства, с. Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 

399

Ф.Р-1159 Пристань Тарасівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Тарасівка Скадовського району Херсонського округу УСРР  

399

Ф.Р-1161 Пристань Малі Гирла Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Малі 
Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

399

Ф.Р-1162 Пристань Берислав Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

400

Ф.Р-1163 Пристань Кам'янка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Кам'янка 
Високопільського району Херсонського округу УСРР 

400

Ф.Р-1164 Пристань Львове Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Львове 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії  

400

Ф.Р-1165 Пристань Британи Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Британи 
Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 

401

Ф.Р-1166 Пристань Херсон Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

401

Ф.Р-1167 Пристань Качкарівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

401

Ф.Р-1168 Пристань Гола Пристань Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 

401

Ф.Р-1246 Автобаза Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів 
(«Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 

420

  
ФОНДИ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Ф.Р-566 Херсонська окружна контора зв'язку управління Південного округу зв'язку, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

241

Ф.Р-567 Микільське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Микільське Херсонського району Херсонського округу Одеської губернії 

242

Ф.Р-568 Новокам'янське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії 

242

Ф.Р-569 Меловське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Мелове Херсонського повіту Миколаївської губернії 

242

Ф.Р-572 Павлівське поштове відділення Херсонського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Павлівське Дніпровського повіту Херсонської губернії 

242

 444 



Ф.Р-573 Нововоронцовська поштово-телеграфна контора Херсонського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії 

242

Ф.Р-578 Високопільська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Високопілля Апостолівського району Криворізького округу 
Катеринославської губернії 

243

Ф.Р-579 Старошведське поштове відділення управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, с. Старошведське Бериславського району Херсонського округу Одеської 
губернії 

243

Ф.Р-580 Давидово-Брідське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Давидів Брід Херсонського повіту Одеської губернії 

243

Ф.Р-582 Строганівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Строганівка Дніпровського повіту Херсонської губернії  

243

Ф.Р-584 Новонаталівське поштове агентство управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонського округу УСРР 

243

Ф.Р-585 Чаплинська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу Одеської 
губернії 

244

Ф.Р-586 Каргинський поштовий допоміжний пункт Скадовської поштово-телеграфної контори 
Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Карга Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 

244

Ф.Р-587 Михайлівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Михайлівка Дніпровського повіту Херсонської губернії 

244

Ф.Р-589 Чалбаське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Чалбаси Дніпровського повіту Херсонської губернії 

244

Ф.Р-591 Козаче-Лагерське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Козачі Лагері Дніпровського повіту Одеської губернії 

244

Ф.Р-592 Олешківська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

245

Ф.Р-593 Малокопанівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Малі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії 

245

Ф.Р-594 Рибальченське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного 
зв’язку, с. Рибальче Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

245

Ф.Р-595 Чулаківське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, 
с. Чулаківка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 

245

Ф.Р-596 Новомаячківська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Таврійської губернії 

245

Ф.Р-597 Заводівський допоміжний поштовий пункт Горностаївського поштово-телеграфного 
відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Заводівка 
Херсонського повіту Миколаївської губернії  

246

Ф.Р-598 Першокостянтинівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Першокостянтинівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії

246

Ф.Р-599 Горностаївське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської 
губернії  

246

Ф.Р-600 Тащанак-Дмитрівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Тащанак-Дмитрівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

246

Ф.Р-601 Чорноморське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Чорномор'я Дніпровського повіту Таврійської губернії 

246

Ф.Р-602 Тугарське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, 
с. Тугарьок Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

247

Ф.Р-605 Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Григоріє-Бізюків Монастир Херсонського повіту Херсонської 
губернії 

247

Ф.Р-606 Бурачково-Іванівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного 
округу, с. Бурачково-Іванівка Дніпровського повіту Херсонської губернії 

247

Ф.Р-788 Хорлівська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного 
зв’язку, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії 

280

445 



 

Ф.Р-789 Бериславська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

280

Ф.Р-790 Великоолександрівське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського 
округу народного зв’язку, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

280

Ф.Р-791 Боброво-Кутське поштово-телеграфне відділення Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, с. Бобровий Кут Херсонського повіту Одеської губернії  

281

Ф.Р-792 Голопристанське поштово-телеграфне відділення Херсонського обласного управління 
зв’язку, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області  

281

Ф.Р-793 Каховська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 

281

Ф.Р-794 Каїрське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, 
с. Каїри Дніпровського повіту Миколаївської губернії  

281

Ф.Р-796 Основське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Основа Каховського району Херсонського округу Одеської 
губернії  

281

Ф.Р-798 Херсонське залізничне поштове відділення Миколаївського губернського відділу 
народного зв’язку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  

282

Ф.Р-800 Збур'ївське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу 
народного зв’язку, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу 
Одеської губернії 

282

Ф.Р-1007 Качкарівська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу 
Одеської губернії  

351

Ф.Р-1225 Херсонська телефонна мережа управління Чорноморського округу народного зв'язку, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

416

Ф.Р-1227 Відділ зв'язку Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 

416

 
ФОНДИ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ І МЕЖУВАННЯ 

Ф.Р-364 Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 

154

Ф.Р-375 Земельний відділ Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 

163

Ф.Р-442 Земельний відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 

198

Ф.Р-443 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

200

Ф.Р-1117 Земельне управління Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької 
губернії 

384

Ф.Р-1212 Рада Дніпровського повітового земельного комітету, м. Олешки Дніпровського повіту 
Таврійської губернії 

413

  
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО, 

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, МЕЛІОРАЦІЇ 

 

Ф.Р-181 Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Радземля Білозерського району 
Херсонської області 

98 

Ф.Р-182 Радянське господарство (радгосп) ім. Куйбишева Українського тресту консервної 
промисловості, смт Комишани Херсонського району Херсонської області 

99 

Ф.Р-376 Бериславське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 

163

 446 



Ф.Р-377 Збур'ївське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Збур'ївка 
Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 

163

Ф.Р-378 Олешківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР 

164

Ф.Р-379 Качкарівське лісництво Головного управління лісоохорони і лісонасаджень СРСР, 
с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області 

164

Ф.Р-380 Золотобалківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Золота 
Балка Нововоронцовського району Херсонського округу Одеської губернії 

164

Ф.Р-382 Радгосп «Дружба» Бериславського спецтресту м’ясо-молочних радгоспів і його 
робітничий комітет, с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області (ОАФ) 

165

Ф.Р-384 Херсонський міжкооперативний агрономічний комбінат Всеукраїнського об'єднання 
сільськогосподарських підприємств споживчої кооперації, м. Херсон Одеської області 

165

Ф.Р-387 Ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Миколаївського губернського земельного 
відділу, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

166

Ф.Р-391 Херсонський міжрайонний виробничо-кооперативний пункт управління кролівництвом 
Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон Миколаївської області 

167

Ф.Р-392 Херсонський державний трест зернових радянських господарств Наркомату зернових і 
тваринницьких радгоспів СРСР, м. Херсон Миколаївської області 

167

Ф.Р-395 Херсонська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів 
(окрзерноколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

169

Ф.Р-397 Всеукраїнська протичумна станція Ветеринарного управління УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

170

Ф.Р-398 Радянське господарство (радгосп) «Комуніст» Бериславського спеціалізованого тресту 
м'ясо-молочних радгоспів і його робітничий комітет, с. Зміївка Бериславського району 
Херсонської області (ОАФ) 

170

Ф.Р-401 Херсонська міжрайонна станція Всесоюзного об'єднання по боротьбі зі шкідниками 
сільського і лісового господарства, м. Херсон Одеської області  

172

Ф.Р-416 Херсонське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

181

Ф.Р-421 Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської контори Всесоюзного державного 
об'єднання радянських скотарських господарств «Скотар», м. Херсон Одеської області 

185

Ф.Р-441 Херсонська окружна скотарська спілка колективних господарств 
«Скотарколгоспспілка» Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації 
«Добробут», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

197

Ф.Р-453 Бавовницький сектор Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів 
(«Укрколгоспцентр»), м. Херсон Одеської області 

205

Ф.Р-711 Управління сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Цюрупинської 
районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської 
області 

267

Ф.Р-985 Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів (міжрайколгосприбакспілка) 
Українського державного рибного тресту, м. Херсон Одеської області 

335

Ф.Р-994 Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів при Херсонській 
кредитспілці (окрколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

347

Ф.Р-1004 М'ясорадгосп Одеського тресту скотарських радгоспів, ст. Копані Херсонського району 
Одеської області 

350

Ф.Р-1008 Херсонський трест зернових радгоспів (зернотрест) Головного управління зернових 
радгоспів України і Криму, м. Херсон Миколаївської області 

351

Ф.Р-1029 Херсонська районна спілка сільськогосподарських колективів (райколгоспспілка), 
м. Херсон Одеської області 

356

Ф.Р-1083 Херсонський трест бавовняних, свинарських і вівчарських радгоспів, м. Херсон 
Миколаївської області 

372

Ф.Р-1087 Цюрупинське лісомеліоративне господарство по освоєнню пісків Миколаївського 
обласного лісоуправління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської 
області 

373

Ф.Р-1125 Рубанівське кущове об'єднання колгоспів «Маяк» Великолепетиської районної спілки 
сільськогосподарських колективів, с. Рубанівка Великолепетиського району УСРР 

387

447 



 

Ф.Р-1147 Південноукраїнська державна зональна машинно-випробувальна станція Держкомітету 
СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. Херсон 
Херсонської області 

391

Ф.Р-1149 Сільськогосподарський відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 

392

Ф.Р-1187 Радянське господарство (радгосп) «Таврійський» Каховського спеціалізованого тресту 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Новопокровка Новотроїцького району 
Херсонської області 

405

Ф.Р-1193 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Херсонського району Херсонської області 
(ОАФ) 

408

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТОРГІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ І ЗАГОТІВЕЛЬ 

Ф.Р-322 Бериславський волосний продовольчий комітет Херсонського повітового 
продовольчого комітету, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 

140

Ф.Р-365 Дніпровський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого 
комітету, м. Олешки  Дніпровського повіту Одеської губернії 

155

Ф.Р-368 Херсонська окружна контора Всеукраїнської торгової контори з експорту та імпорту 
Держторгу УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

157

Ф.Р-381 Відділ торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

164

Ф.Р-385 Херсонська районна контора Українського хлібозаготівельного і борошномельного 
тресту («Укрхліб»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

166

Ф.Р-388 Херсонський об'єднаний ринковий комітет торговців (ринком), м. Херсон Одеської 
області 

166

Ф.Р-393 Херсонська контора Українського шкіряного тресту («Укршкіртрест»), м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

168

Ф.Р-403 Херсонська контора Всесоюзного акціонерного товариства з експорту хлібних 
продуктів («Експортхліб»), м. Херсон Одеської області 

172

Ф.Р-404 Херсонське відділення Всеукраїнської контори акціонерного товариства торгівлі 
хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами («Хлібопродукт»), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

173

Ф.Р-405 Херсонська товарна біржа Херсонського окружного відділу торгівлі, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

173

Ф.Р-415 Херсонська контора Всесоюзного об'єднання з експорту лісових матеріалів 
(«Експортліс»), м. Херсон Одеської області 

181

Ф.Р-447 Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання заготівлі, переробки, збуту 
птахопродуктів («Укрптахопродукт»), м. Херсон Миколаївської області  

203

Ф.Р-449 Херсонський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого 
комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  

204

Ф.Р-450 Херсонський окружний продовольчий комітет Наркомату продовольства УСРР, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

205

Ф.Р-451 Херсонський тракторний пункт Українського автотракторного торговельно-
промислового акціонерного товариства («Укравтопромторг»), м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

205

Ф.Р-497 Херсонське відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної торгівлі 
«Ларьок», м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

235

Ф.Р-499 Херсонське відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі 
(ВАКОТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

236

Ф.Р-501 Херсонський міський харчоторг Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської 
області  

236

Ф.Р-503 Магазин № 124 Херсонського філіалу Всеукраїнської контори текстильної торгівлі 
(«Укртекстильторг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

237

Ф.Р-504 Виробничо-комерційна фірма громадського харчування «Сигма», м. Херсон 
Херсонської області 

237

Ф.Р-956 Херсонський базисний склад Українського тресту сільськогосподарського 
машинобудування, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

323

 448 



Ф.Р-957 Херсонський базисний склад Українського акціонерного товариства торгівлі 
сільськогосподарськими машинами та знаряддями «Плугатар», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

324

Ф.Р-971 Херсонська контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібом 
«Союзхліб», м. Херсон Одеської області 

326

Ф.Р-973 Херсонський портовий елеватор хлібопродуктів Міністерства заготівлі СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 

326

Ф.Р-976 Херсонська база (нафтосклад) Одеського обласного управління «Союзнафтозбут», 
м. Херсон Миколаївської області 

328

Ф.Р-978 Херсонське відділення Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР 
«Торгзін», м. Херсон Одеської області 

328

Ф.Р-983 Херсонське відділення Миколаївської обласної контори по заготівлі і збуту плодів і 
овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 

334

Ф.Р-990 Херсонський міжобласний трест по заготівлі і переробці бавовни «Заготбавовнотрест» 
Міністерства бавовництва УРСР, м. Херсон Херсонської області 

339

Ф.Р-1012 Херсонська транспортно-тарова контора Одеської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Херсон Миколаївської області 

353

Ф.Р-1016 Херсонська міжрайонна база Миколаївської обласної контори по збуту рибної продукції 
(«Рибзбут»), м. Херсон Миколаївської області 

354

Ф.Р-1020 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Одеської області 

354

Ф.Р-1022 Уповноважений Одеського філіалу Українського державного акціонерного товариства 
по постачанню промисловості і будівництва («Укрпостач»), м. Херсон Одеської області 

355

Ф.Р-1025 Відділ робітничого постачання (ВРП) Херсонського локомобільного заводу 
ім. Г.І.Петровського, м. Херсон Миколаївської області 

356

Ф.Р-1027 Херсонська берегова група Чорноморської контори «Водресткафе», м. Херсон 
Миколаївської області 

356

Ф.Р-1030 Херсонське відділення бавовонопостачання Українського бавовняного тресту 
(«Укрбавовнотрест»), м. Херсон УСРР 

357

Ф.Р-1031 Відділ постачання, збуту і торгівлі при Херсонській міській житловій спілці 
(житлопостачторг), м. Херсон Одеської області 

357

Ф.Р-1034 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон 
Одеської області 

358

Ф.Р-1036 Херсонський міжрайонний філіал Одеської обласної контори книготорговельних 
підприємств («Книгокультторг»), м. Херсон Миколаївської області 

358

Ф.Р-1037 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької контори «Воднархарч» Всесоюзного тресту 
ресторанів і буфетів водного транспорту, м. Херсон Одеської області 

359

Ф.Р-1044 Херсонська паливна контора при Херсонській міській раді депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 

360

Ф.Р-1046 Херсонське агентство Державного тресту по заготівлі, переробці і постачанню 
металевого брухту («Металбрухт»), м. Херсон УСРР 

361

Ф.Р-1048 Херсонська оптова база Миколаївської обласної радгоспної секції, м. Херсон 
Миколаївської області 

361

Ф.Р-1051 Херсонська база Українського відділення Всесоюзного державного об'єднання по збуту 
лісопродукції («Союзлісозбут»), м. Херсон Одеської області 

362

Ф.Р-1064 Херсонський трест громадського харчування (харчотрест) Української спілки 
споживчих кооперативних організацій, м. Херсон Одеської області 

365

Ф.Р-1068 Херсонський кущ Київської контори водних ресторанів і буфетів Дніпровського 
басейну («Дніпробуфет»), м. Херсон Миколаївської області 

366

Ф.Р-1074 Управління базарами відділу внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Миколаївської області 

368

Ф.Р-1085 Херсонська міжрайонна контора Одеської обласної контори по заготівлі худоби 
(«Заготскот»), м. Херсон Одеської області  

373

Ф.Р-1092 Окрема робоча дружина при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого 
постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

375

449 



 

Ф.Р-1094 Дніпровський повітовий військово-продовольчий магазин при Дніпровському 
повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Олешки Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії  

376

Ф.Р-1095 Відділ військово-продовольчого постачання при Дніпровській повітовій військово-
продовольчій комісії, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

376

Ф.Р-1097 Каховський військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі 
військово-продовольчого постачання, м. Каховка Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 

377

Ф.Р-1098 Гарнізонна хлібопекарня при Херсонському повітовому відділі військово-
продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

377

Ф.Р-1100 Відділ військово-продовольчого постачання при Херсонському повітовому відділі 
продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

377

Ф.Р-1104 Відділ військово-продовольчого постачання Генічеської повітової особливої військово-
продовольчої комісії, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 

379

Ф.Р-1207 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

412

Ф.Р-1210 Херсонський універсальний магазин Українського відділення Всесоюзного державного 
об'єднання з постачання та збуту шкіри («Союзшкірпостачзбут»), м. Херсон Одеської 
області 

413

Ф.Р-1241 Херсонська збутова база Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів 
(«Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 

419

Ф.Р-1242 Цюрупинська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по 
заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Цюрупинськ Цюрупинського району 
Миколаївської області 

419

Ф.Р-1243 Великолепетиська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по 
заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), с. Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Миколаївської області 

420

Ф.Р-1244 Голопристанська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по 
заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Гола Пристань Голопристанського 
району Миколаївської області 

420

Ф.Р-1245 Херсонський магазин з роздрібної торгівлі плодоовочами Миколаївської обласної 
контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської 
області 

420

Ф.Р-1248 Херсонська окружна контора Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів 
(«Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

420

Ф.Р-1249 Херсонський плодоовочевий комбінат Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і 
овочів («Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Одеської області 

421

Ф.Р-1250 Херсонська обласна контора по заготівлі м'ясо-молочних продуктів «М'ясомолзбут» 
Українського тресту по заготівлі м'ясо-молочних продуктів, м. Херсон Херсонської 
області 

421

  
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Ф.Р-455 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 

206

Ф.Р-456 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
Одеської губернії 

207

Ф.Р-457 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської окружної ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

207

Ф.Р-713 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпровської повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

267

 450 



Ф.Р-714 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Олешківської міської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки, Олешківського 
району Херсонського округу УСРР 

267

Ф.Р-1019 Херсонський філіал Всеукраїнської інвентаризаційної контори («Вукінвентар»), 
м. Херсон Одеської області 

354

  
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ 

 

Ф.Р-235 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Херсонської області 

122

Ф.Р-320 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 

140

Ф.Р-344 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Цюрупинської районної 
ради депутатів трудящих, смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області

147

Ф.Р-345 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Бериславської районної 
ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

147

Ф.Р-733 Херсонське окружне архівне управління Херсонського окружного виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

271

Ф.Р-734 Херсонське міське архівне управління Херсонського міського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР 

271

Ф.Р-735 Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву, м. Херсон 
Миколаївської області 

271

Ф.Р-1063 Відділ культури виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

365

  
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАУКИ 

 

Ф.Р-467 Херсонський інститут рибної промисловості Наркомату торгівлі УСРР, м. Херсон УСРР 214
Ф.Р-469 Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської Міністерства освіти 

УРСР, м. Херсон Херсонської області 
214

Ф.Р-471 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут 
ім. О. Д. Цюрупи Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства 
сільського господарства СРСР, м. Херсон Херсонської області 

221

Ф.Р-1011 Науково-виробниче об'єднання «Аметист» Державного комітету оборонного 
промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 

352

Ф.Р-1062 Херсонський міський вечірній університет культури, м. Херсон Херсонської області 364
Ф.Р-1080 Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства Міністерства 

сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
369

  
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

 

Ф.Р-359 Відділ народної освіти Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії  

152

Ф.Р-386 Херсонська комісія у справах неповнолітніх правопорушників (СПОН) при відділі 
народної освіти, м. Херсон Одеської області 

166

Ф.Р-413 Відділ народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 

178

Ф.Р-414 Відділ народної освіти Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

180

Ф.Р-444 Бериславське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області  

202

Ф.Р-466 Херсонська окружна комісія у справах українізації при окружному відділі народної 
освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

213

Ф.Р-468 Херсонські фармацевтичні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР  

214

451 



 

Ф.Р-470 Херсонські державні курси іноземних мов Херсонського міського відділу народної 
освіти, м. Херсон Одеської області  

221

Ф.Р-472 Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта Шмідта Міністерства морського флоту 
СРСР, м. Херсон Херсонської області 

226

Ф.Р-473 Олешківська трикласна морехідна школа Наркомату водних шляхів сполучення УСРР, 
м. Олешки Херсонського повіту Одеської губернії 

227

Ф.Р-475 Херсонська торгово-промислова школа Наркомату освіти УСРР, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

227

Ф.Р-476 Херсонська радянська партійна школа, м. Херсон Херсонського округу УСРР 227
Ф.Р-477 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при Херсонському педагогічному 

інституті, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
227

Ф.Р-930 Херсонські курси по підготовці робітників-будівельників «Будкурси» при 
Укрпрофтехшколі, м. Херсон УСРР 

318

Ф.Р-931 Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок Херсонської окружної 
інспектури народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

318

Ф.Р-1039 Станція юних натуралістів Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон 
Херсонської області 

359

Ф.Р-1076 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон 
Одеської губернії 

368

Ф.Р-1077 Херсонська міжрайонна колгоспна школа Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон 
Одеської області 

368

Ф.Р-1123 Відділ народної освіти Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької 
губернії 

386

Ф.Р-1213 Сільськогосподарський технікум захисту рослин «Комунар» Наркомату освіти УСРР, 
с. Юрицине Генічеського району УСРР 

414

  
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

Ф.Р-362 Відділ охорони здоров'я Дніпровського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

153

Ф.Р-369 Херсонське окружне аптечне управління окружної інспектури охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

157

Ф.Р-437 Відділ охорони здоров'я Херсонського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 

193

Ф.Р-438 Відділ охорони здоров'я Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

194

Ф.Р-998 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 

348

Ф.Р-1021 Херсонський інститут фізичних методів лікування Одеського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Одеської області 

355

Ф.Р-1024 Херсонська санітарно-епідемічна інспекція Херсонського міського відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Одеської області  

355

Ф.Р-1066 Херсонсько-Голопристанське курортне управління Українського курортного 
управління, м. Херсон Одеської області 

365

Ф.Р-1133 Відділ охорони здоров'я Генічеського повітового виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського 
повіту Запорізької губернії  

388

Ф.Р-1169 Відділ охорони здоров'я водних шляхів Нижньодніпровсько-Бузького району, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

402

Ф.Р-1220 Цюрупинська районна малярійна станція Миколаївського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 

415

 452 



  
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

І СПОРТУ,  ДОБРОВІЛЬНИХ ТОВАРИСТВ 

 

Ф.Р-371 Херсонський відділ Всеукраїнської спілки мисливців і рибалок (ВУСМР), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

157

Ф.Р-483 Херсонське окружне правління Товариства друзів хімічної оборони і хімічної 
промисловості СРСР («Доброхім»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

230

Ф.Р-484 Херсонська окружна рада фізичної культури Всеукраїнської ради фізичної культури, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

231

Ф.Р-489 Херсонська окружна рада Товариства авіації, повітроплавання і хімії України 
(«Аерохім»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

233

Ф.Р-490 Херсонська окружна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву (ТСОАВІАХІМ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

233

Ф.Р-1055 Херсонська міська рада Всеукраїнського добровільного фізкультурного ордена Леніна 
товариства промислової кооперації «Спартак», м. Херсон Миколаївської області 

363

Ф.Р-1058 Миколаївська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Восход», 
м. Херсон Миколаївської області 

364

Ф.Р-1079 Новотроїцька районна рада спілки спортивних товариств, смт Новотроїцьке 
Новотроїцького району Херсонської області 

368

Ф.Р-1184 Комітет у справах фізкультури і спорту виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 

405

Ф.Р-1197  Херсонське обласне дочірнє підприємство «Херсонтурист» Українського акціонерного 
товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», м. Херсон Херсонської області 

409

  
ФОНДИ ГРОМАДСЬКИХ, БЛАГОДІЙНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Ф.Р-422 Херсонське міське правління товариства «Друзі дітей», м. Херсон Одеської області 185
Ф.Р-454 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському 

студентству, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
206

Ф.Р-485 Правління Херсонської окружної ради товариства «Друзі дітей», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

231

Ф.Р-486 Херсонське окружне правління Всеукраїнського товариства допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності ім. Леніна «Геть неписьменність», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

232

Ф.Р-487  Херсонський окружний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції 
(МОДР), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

232

Ф.Р-1014 Херсонське відділення Спілки письменників України, м. Херсон Херсонської області 353
Ф.Р-1043 Херсонський окружний філіал Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї 

дороги («Автодор»), м. Херсон УСРР 
360

Ф.Р-1081 Херсонське міське товариство допомоги нужденним громадянам «Допомога» 
Одеського обласного товариства допомоги нужденним громадянам «Допомога», 
м. Херсон Одеської області 

370

Ф.Р-1186 Херсонський повітовий комітет при Американській адміністрації допомоги (АРА), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

405

  
ФОНДИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Ф.Р-607 Херсонська повітова рада професійних спілок (повітпрофрада), м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 

247

Ф.Р-608 Херсонська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада), м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

248

Ф.Р-609 Виконавчий комітет службовців Херсонської поштово-телеграфної контори, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 

248

Ф.Р-610 Херсонське повітове відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 

248

Ф.Р-611 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

248

453 



 

Ф.Р-612 Херсонський окружний комітет профспілки працівників комунального господарства, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

249

Ф.Р-613 Херсонське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

249

Ф.Р-614 Херсонське окружне відділення профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

249

Ф.Р-615 Херсонський повітовий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

249

Ф.Р-616 Херсонський окружний комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

250

Ф.Р-617 Херсонське повітове відділення профспілки робітників і службовців харчової 
промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

250

Ф.Р-618 Херсонський окружний комітет профспілки робітників і службовців харчової 
промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

250

Ф.Р-619 Херсонське повітове відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

250

Ф.Р-620 Херсонське окружне відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

251

Ф.Р-621 Херсонський повітовий комітет профспілки робітників землі і лісу («Земліс»), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

251

Ф.Р-622 Херсонське окружне відділення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників 
(СГЛР), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

251

Ф.Р-623 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного харчування 
(«Нархарч»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

252

Ф.Р-624 Херсонське повітове відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

252

Ф.Р-625 Херсонське окружне відділення профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

252

Ф.Р-626 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при 
Херсонському міському управлінні радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 

252

Ф.Р-628 Херсонське окружне відділення профспілки працівників мистецтва, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

253

Ф.Р-629 Херсонський підрайонний комітет профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

253

Ф.Р-630  Херсонське повітове відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

253

Ф.Р-631 Херсонське окружне відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

254

Ф.Р-632 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській 
єврейській професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу Одеської 
губернії  

254

Ф.Р-633 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Будинку робітничих 
підлітків (БРП) № 1, м. Херсон Херсонського округу Херсонського округу УСРР 

254

Ф.Р-634 Місцевий комітет № 6 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській 
єврейській професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

254

Ф.Р-635 Місцевий комітет № 12 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському 
окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

254

Ф.Р-636 Місцевий комітет профспілки працівників комунального господарства при 
Херсонському окружному відділі комунального господарства, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

254

Ф.Р-637 Груповий комітет № 1 профспілки будівельних робітників («Будівельник») при 
Херсонській державній будівельній конторі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

255

Ф.Р-638 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран») 
при Херсонській конторі «Експортхліб», м. Херсон УСРР 

255

Ф.Р-640 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР) при 
Херсонському лісництві, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

255

 454 



Ф.Р-641 Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових працівників («Фінпрацівник») при 
Херсонському окружному фінансовому відділі, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

255

Ф.Р-642  Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонській 
кредитспілці, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

256

Ф.Р-643 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонських 
майстернях ім. ІІІ Комінтерну, м. Херсон Херсонської області  

256

Ф.Р-644 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при 
Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

256

Ф.Р-646 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонській 
електростанції, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

256

Ф.Р-654 Бериславська районна рада профспілок (райпрофрада), м. Берислав Бериславського 
району Херсонського округу УСРР 

256

Ф.Р-655 Бериславський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

257

Ф.Р-656 Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

257

Ф.Р-657 Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 

257

Ф.Р-658 Високопільська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Високопілля 
Високопільського району Херсонського округу УСРР 

257

Ф.Р-659 Високопільський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), 
с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР  

257

Ф.Р-660 Качкарівська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Качкарівка Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 

258

Ф.Р-661 Качкарівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

258

Ф.Р-665 Нововоронцовський містечковий секретаріат профспілок, 
м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії 

258

Ф.Р-666 Станіславський містечковий секретаріат профспілок, м-ко Станіслав Херсонського 
повіту Миколаївської губернії 

258

Ф.Р-667 Великоолександрівський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 

258

Ф.Р-668 Дніпровське повітове бюро профспілок (повітпрофбюро), с. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 

259

Ф.Р-669 Олешківська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 

259

Ф.Р-670 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

259

Ф.Р-673 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

 

Ф.Р-674 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників мистецтва, с. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

259

Ф.Р-675 Олешківський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки 
Олешківського району Херсонського округу УСРР 

260

Ф.Р-677 Каховське міське відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, 
м-ко Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

260

Ф.Р-678 Каховський волосний осередок профспілки працівників освіти («Робос»), м-ко Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

260

Ф.Р-679 Каховський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м-ко Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 

260

Ф.Р-680 Каховське районне відділення профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м-ко Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 

260

Ф.Р-682 Скадовський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу УСРР 

260

455 



 

Ф.Р-683 Скадовський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту («Місцевтран»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу 
УСРР  

261

Ф.Р-685 Скадовський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу УСРР 

261

Ф.Р-686 Скадовський районний комітет профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу Одеської 
губернії 

261

Ф.Р-687 Скадовський районний комітет профспілки радянських і торговельних службовців, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР 

261

Ф.Р-688 Голопристанський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

261

Ф.Р-689 Голопристанський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту («Місцевтран»), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського 
округу УСРР 

262

Ф.Р-690 Голопристанський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

262

Ф.Р-692 Чаплинський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії 

262

Ф.Р-693 Чаплинський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонського округу УСРР 

262

Ф.Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу УСРР 

262

Ф.Р-696 Хорлівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу УСРР 

263

Ф.Р-697 Херсонський районний комітет профспілки працівників водного транспорту 
(«Водтран»), м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР 

263

Ф.Р-698 Херсонський відділ профспілки працівників морського, річкового і торговельного 
флоту, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

263

Ф.Р-700 Херсонський затонний комітет № 1 профспілки працівників водного транспорту 
(«Водтран») при судноремонтних майстернях № 3 управління Херсонського морського 
торговельного порту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 

264

Ф.Р-703 Херсонська революційна рада поштово-телеграфних працівників, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

264

Ф.Р-704 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському інституті 
народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР  

264

Ф.Р-705 Костянтинівський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, с. Костянтинівка Дніпровського повіту Одеської губернії 

264

Ф.Р-706 Херсонський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

265

Ф.Р-707 Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському 
окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

265

Ф.Р-708 Каланчацький волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної 
культури, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії 

265

Ф.Р-932 Голопристанське відділення профспілки працівників комунального господарства, 
с. Гола Пристань Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

318

Ф.Р-1003 Каховське районне бюро професійних спілок (райпрофбюро), м. Каховка Каховського 
району Херсонського округу УСРР 

350

Ф.Р-1005 Херсонська міська рада професійних спілок (міськпрофрада), м. Херсон Миколаївської 
області 

350

Ф.Р-1006 Херсонський міський комітет профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник»), м. Херсон Одеської області 

351

Ф.Р-1086 Груповий комітет профспілки працівників підприємств громадського харчування 
(«Громадхарч»), м. Херсон Миколаївської області 

373

Ф.Р-1103 Генічеська секція профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Генічеськ 
Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 

379

 456 



Ф.Р-1119 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Генічеській 
райсільгоспспілці, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу 
Катеринославської губернії 

385

Ф.Р-1126 Новотроїцький районний комітет профспілки робітників і службовців сільського 
господарства і заготівлі, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

387

Ф.Р-1203 Херсонський обласний комітет профспілки працівників дошкільних установ і 
дитбудинків, м. Херсон Херсонської області 

411

Ф.Р-1234 Херсонський обласний комітет профспілки працівників лісової, паперової і 
деревообробної промисловості, м. Херсон Херсонської області 

417

Ф.Р-1235 Херсонський обласний комітет профспілки працівників електростанцій та 
електротехнічної промисловості, м. Херсон Херсонської області 

418

Ф.Р-1239 Великолепетиський районний комітет профспілки працівників політпросвітніх установ, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області 

418

  
ФОНДИ ВИДАВНИЦТВ, РЕДАКЦІЙ, ГАЗЕТ, ЧАСОПИСІВ 

 

Ф.Р-478 Редакція Бериславської районної газети «Соціалістична перемога», орган 
Бериславського райкому Компартії України і районної ради депутатів трудящих, 
м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

227

Ф.Р-500 Херсонський філіал Державного видавництва України, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР  

236

Ф.Р-1069 Управління у справах преси та інформації Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 

366

Ф.Р-1223 Редакція газети «Червона Зірка» Одеського обкому КП(б) України і Херсонського 
міськкому КП(б) України, м. Херсон Одеської області 

415

  
ФОНДИ НАЦМЕНШИН 

 

Ф.Р-488 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства землеустрою трудящих 
євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР 

233

  
ОСОБОВІ ФОНДИ 

 

Ф.Р-944 Соловйов Леонід Петрович (1909-1981), краєзнавець, інженер Херсонського морського 
порту 

319

Ф.Р-1170 Гопкало Іван Олексійович (1894-1984), художник 402
Ф.Р-1177 Курнаков Георгій Васильович (1887-1977), художник 404
Ф.Р-1188 Цокота Павло Єгорович (1927), письменник, журналіст 406
Ф.Р-1215 Балабай Олександр Петрович (1912-1988), учасник партизанського руху, партійний 

працівник, краєзнавець 
414

Ф.Р-1233 Фортуси  417
Ф.Р-1236 Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994), вчений-аграрій, почесний громадянин 

м. Херсон 
418

 

457 



 

 458 

ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  
ТА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, ЗГАДАНИХ У РЕЄСТРІ 

6-а Армія – 400 
6-ї Армії Військовий трибунал – 111 
6-ї Армії Польове управління – 378 
7-й район радянської робітничо-селянської 

міліції Херсонського округу – 60 
15-а бригада 51-ї Перекопської Стрілецької 

дивізії – 322 
15-а Стрілецька Сиваська Червонопрапорна 

дивізія – 45, 47, 76, 91, 155, 377, 378 
15-й військово-відновлювальний загін – 316 
45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької 

Сиваської Червонопрапорної дивізії 
військовий кооператив – 322 

45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької 
Сиваської Червонопрапорної дивізії 
військово-споживче товариство – 322 

45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької 
Сиваської Червонопрапорної дивізії – 45, 47, 
322 

47-а територіальна дивізія – 322 
51-а Перекопська Стрілецька дивізія – 322 
347-а Мелітопольська Стрілецька дивізія – 116 
347-ї Мелітопольської Стрілецької дивізії 

військовий прокурор – 116 
 

А 
«Авангард», добровільне спортивне товариство 

– 330 
Агапонівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів – 
286  

Адміністративно-фінансова комісія при РНК 
УСРР – 50 

Азово-Чорноморський крайовий відділ народної 
освіти – 226 

Академія сільськогосподарських наук УРСР – 
369 

Акціонерне товариство «Радторгфлот» – 187 
Акціонерне товариство «Село-техніка» – 323 
Американська адміністрація допомоги (ARA, 

American Relief Administration, АРА) – 86, 99, 
122, 133, 172, 405, 419 

Антонівська кооперативно-трудова артіль 
ім. 1-го Травня по заготівлі очерету – 390 

Апостолівська районна податкова трійка – 415 
Апостолівський районний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 145 

Артіль «Зелений гай», Качкарівський район – 
289 

Артіль «Кустпром», Станіславська сільрада – 92  
Артіль «Рибконсерва», м. Херсон – 241 

Артіль «Робітнича бригада», Фирсівська 
сільрада – 310 

Артіль «Харчовик», м. Херсон – 241 
Артіль «Червоний харчовик», м. Херсон – 365 
Артіль «Човняр», Бериславська вол. – 59  
Архангельський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 108, 131, 
418-419 

Архангельський волосний відділ охорони 
здоров'я – 418 

Архангельський волосний військовий комісаріат 
– 108 

Архангельський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 108 

Б 
Бабинське лісове господарство – 289 
«Бавовнопостач», трест – 191 
Балківський волосний виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 378 

Балтазарівський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 413 

Березнегуватське вище початкове училище – 
179 

Бериславська ветеринарна лікарня – 200 
Бериславська волосна економічна нарада – 66 
Бериславська волосна комісія по вилученню 

церковних цінностей – 66 
Бериславська гімназія – 179 
Бериславська міська рада народного 

господарства – 66 
Бериславська поштово-телеграфна контора – 

280 
Бериславська районна комісія допомоги дітям – 

140 
Бериславська районна рада профспілок – 256-

257 
Бериславська районна судово-земельна комісія – 

368 
Бериславське лісництво Бериславського району 

– 163 
Бериславське педагогічне училище – 202 
Бериславське промислово-кооперативне 
товариство «Вільний рибалка» по спільному 
видобутку і реалізації риби – 349 

Бериславське районне податкове бюро – 67, 68, 
306 

Бериславське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 132 



Бериславське сільськогосподарське 
кооперативно-споживче товариство – 306 

Бериславський Будинок культури – 147  
Бериславський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 59-60, 71, 
135 

Бериславський волосний відділ народного 
господарства – 66 

Бериславський волосний відділ профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 257 

Бериславський волосний відділ управління – 66  
Бериславський волосний військовий відділ – 59, 

66 
Бериславський волосний військовий комісаріат 

– 66 
Бериславський волосний земельний відділ – 59, 

60, 66 
Бериславський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 141 

Бериславський волосний комітет незаможних 
селян – 295 

Бериславський волосний продовольчий комітет 
– 140 

Бериславський волосний революційний комітет 
– 66 

Бериславський машинобудівний завод – 234 
Бериславський міський відділ комунального 

господарства – 66 
Бериславський міський військовий комісаріат – 

66, 228 
Бериславський міський водогін – 66 
Бериславський міський земельний відділ – 66  
Бериславський міський комітет незаможних 

селян – 82 
Бериславський міський район радянської 

робітничо-селянської міліції – 59 
Бериславський районний відділ комунального 

господарства – 133 
Бериславський районний відділ культурно-
просвітніх установ – 147-148 

Бериславський районний відділ освіти – 133 
Бериславський районний відділ соціального 
забезпечення – 190 

Бериславський районний відділ статистики – 
132, 133 

Бериславський районний військовий відділ – 
132 

Бериславський районний військовий комісаріат 
– 136, 137 

Бериславський районний комендант (УНР) – 140 
Бериславський районний комітет 
взаємодопомоги – 82, 296 

Бериславський районний комітет незаможних 
селян – 81, 82, 83, 84  

Бериславський районний комітет профспілки 
працівників місцевого транспорту – 257 

Бериславський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 257 

Бериславський районний податковий відділ – 
133 

Бериславський районний посівний комітет – 305 
Бериславський районний продовольчий комітет 

– 83  
Бериславський районний пункт соціального 
страхування – 403 

Бериславський сільський комітет незаможних 
селян – 294 

Бехтерський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 101, 103, 107, 285 

Бехтерський волосний відділ праці – 293 
Бехтерський волосний військовий комісаріат – 

101, 103, 293 
Бехтерський волосний земельний відділ – 109  
Бехтерський волосний революційний комітет – 

293 
Бехтерський технікум нових південних 

текстильних культур – 191 
Білогрудово-Карантинно-Острівське 
промислово-кооперативне товариство по 
реалізації рибної продукції «Червоний 
Прапор» – 283-284 

Білозерська амбулаторія – 300 
Білозерська ветеринарна лікарня – 300 
Білозерська дитяча колонія ім. 15-ї Сиваської 

дивізії – 322 
Білозерська машино-тракторна станція – 300 
Білозерська народна лікарня – 70, 300 
Білозерська школа – 300  
Білозерське земельне товариство – 300 
Білозерське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство – 300 
Білозерський Будинок колгоспника – 300 
Білозерський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 55 

Білозерський волосний відділ народної освіти – 
71 

Білозерський волосний відділ управління – 70 
Білозерський волосний військовий відділ – 71 
Білозерський волосний військовий комісаріат – 

58 
Білозерський волосний земельний відділ – 70 
Білозерський волосний комітет взаємодопомоги 

– 295 
Білозерський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 301 

Білозерський волосний комітет незаможних 
селян – 70, 76 

Білозерський волосний податковий відділ – 71 
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Білозерський волосний продовольчий відділ – 
71 

Білозерський волосний революційний комітет – 
70-71 

Білозерський районний відділ культури – 95  
Білозерський районний відділ охорони здоров'я 

– 95 
Білозерський районний військовий комісаріат – 

325 
Білозерський хлібозаготівельний пункт – 300 
Білозерські дитячі ясла – 300 
Біляївське товариство зі спільного обробітку 

землі «Бідняк» – 307 
Благовіщенський жіночий монастир – 47 
Блакитнянська сільська комісія допомоги 

голодуючим дітям – 129 
Боброво-Кутське поштово-телеграфне 
відділення – 281 

Богородицьке сільське земельне товариство – 
325 

Брилівська дослідна станція УкрНДІ 
зрошуваного землеробства – 369 

Британський сільський комітет допомоги 
голодуючим – 122 

Британський сільський комітет незаможних 
селян – 80  

Британський сільський революційний комітет – 
72 

Бурачково-Іванівське поштове відділення 
управління Одеського поштово-
телеграфного округу – 247 

Бургунський сільський комітет взаємодопомоги 
– 296 

Бургунський сільський комітет незаможних 
селян – 83 

Бургунський сільський революційний комітет – 
71  

Бюро товариств взаємного кредиту – 122 
 

В 
Василівське промислово-кооперативне 
товариство трудових риболовів по вилову 
риби «Біднота» – 284 

Великоблаговіщенський волосний виконавчий 
комітет – 65 

Великокаховський сільський комітет 
незаможних селян – 80 

Великокопанівський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 63 

Великолепетиська волосна економічна нарада – 
384 

Великолепетиська промислово-кооперативна 
артіль по виробленню хлібобулочних і 
кондитерських виробів «Харчопродукт» – 
386 

Великолепетиська районна заготівельна 
контора по заготівлі плодів і овочів – 420 

Великолепетиська районна спілка 
сільськогосподарських і спеціалізованих 
колективів – 386 

Великолепетиська районна спілка 
сільськогосподарської зернової кооперації – 
385 

Великолепетиська районна спілка споживчих 
товариств – 383 

Великолепетиське відділення Мелітопольської 
районної спілки сільськогосподарських 
кооперативів  - 381 

Великолепетиський волосний земельний відділ 
– 384 

Великолепетиський волосний революційний 
комітет – 383-384 

Великолепетиський районний комітет 
профспілки працівників політпросвітніх 
установ – 418 

Великоолександрівська гідроелектростанція – 
125, 130 

Великоолександрівська машино-тракторна 
станція – 319 

Великоолександрівська районна інспектура 
охорони здоров’я – 124 

Великоолександрівська районна облікова 
комісія – 125 

Великоолександрівська районна податкова 
комісія – 125, 126 

Великоолександрівська районна робітничо-
селянська інспекція – 319 

Великоолександрівська районна судово-земельна 
комісія – 126, 347 

Великоолександрівська спілка позичково-
ощадних товариств – 319 

Великоолександрівське поштово-телеграфне 
відділення – 280 

Великоолександрівське районне бюро 
примусових робіт – 125 

Великоолександрівське районне управління 
радянської робітничо-селянської міліції – 320 

Великоолександрівське сільське земельне 
товариство – 123 

Великоолександрівське сільськогосподарське 
кредитно-кооперативне товариство – 355 

Великоолександрівський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 318, 319 

Великоолександрівський волосний військовий 
відділ – 318 

Великоолександрівський волосний земельний 
відділ – 318 

Великоолександрівський волосний комітет 
незаможних селян – 319 

Великоолександрівський волосний 
революційний комітет – 318 
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Великоолександрівський районний архів – 124 
Великоолександрівський районний військовий 

відділ – 125-127 
Великоолександрівський районний земельний 

відділ/управління – 125, 129-131, 146 
Великоолександрівський районний комітет 

взаємної допомоги – 84, 85, 409 
Великоолександрівський районний комітет 

КП(б) України – 127 
Великоолександрівський районний комітет 
незаможних селян – 82 

Великоолександрівський районний професійний 
секретаріат – 258 

Великоолександрівський районний фінансовий 
відділ – 125, 127 

Великоолександрівський страховий пункт – 402 
Верхньорогачицький районний відділ культурно-
просвітніх установ – 122 

Верхньоторгаївська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
380 

Верховний Суд СРСР – 273 
Верховний Суд УСРР – 374 
Видавництво «Наддніпрянська правда» – 48, 75, 

367 
Видавництво «Радянський селянин» – 48 
Видавництво «Червоний селянин» – 48, 208 
Виїзна сесія Одеського губернського суду по 
Херсонському округу – 315 

Виконавчий комітет Антонівської селищної 
ради депутатів трудящих – 56, 97  

Виконавчий комітет Архангельської сільської 
ради депутатів трудящих – 128 

Виконавчий комітет Бериславської районної 
ради народних депутатів – 59, 132-135, 136-
139, 190, 305, 306 

Виконавчий комітет Бериславської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 133, 135 

Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради 
депутатів трудящих – 304 

Виконавчий комітет Білозерської районної ради 
депутатів трудящих – 297, 325 

Виконавчий комітет Білозерської селищної ради 
депутатів трудящих – 300 

Виконавчий комітет Біляївської сільської ради 
депутатів трудящих – 307-308 

Виконавчий комітет Блакитнянської сільської 
ради депутатів трудящих – 128-129  

Виконавчий комітет Бобровокутської сільської 
ради депутатів трудящих – 148 

Виконавчий комітет Богородицької сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 325 

Виконавчий комітет Борозенської сільської 
ради депутатів трудящих – 312 

Виконавчий комітет Британської сільської ради 
депутатів трудящих – див. Виконком 
Дніпрянської селищної ради 

Виконавчий комітет Бургунської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 136 

Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – 
Софіївської) сільської ради депутатів 
трудящих – 120 

Виконавчий комітет Великокаховської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 118 

Виконавчий комітет Великокопанівської 
сільської ради депутатів трудящих – 149-
150 

Виконавчий комітет Великоолександрівської 
районної ради народних депутатів – 123, 
124-128, 129-131, 145-147, 320, 346 

Виконавчий комітет Великоолександрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 123-
124 

Виконавчий комітет Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих – 122 

Виконавчий комітет Верхньосірогозької 
сільської ради депутатів трудящих – 406 

Виконавчий комітет Високопільської районної 
ради народних депутатів – 131, 132, 144-145 

Виконавчий комітет Високопільської селищної 
ради депутатів трудящих – 145  

Виконавчий комітет Гаврилівської сільської 
ради депутатів трудящих – 289, 315 

Виконавчий комітет Генічеської районної ради 
народних депутатів – 386-387, 406 

Виконавчий комітет Геройської сільської ради 
депутатів трудящих – 101  

Виконавчий комітет Гладківської сільської ради 
депутатів трудящих – 100 

Виконавчий комітет Голопристанської міської 
ради народних депутатів – 285-286 

Виконавчий комітет Голопристанської 
районної ради народних депутатів – 99, 101, 
103, 301-302, 335, 373 

Виконавчий комітет Горностаївської районної 
ради народних депутатів – 104  

Виконавчий комітет Горностаївської селищної 
ради депутатів трудящих – 104 

Виконавчий комітет Давидово-Брідської 
сільської ради депутатів трудящих – 129 

Виконавчий комітет Дмитрівської сільської 
ради депутатів трудящих – 119-120 

Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 
1946 р. – Британської сільської) ради 
депутатів трудящих – 121 

Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. 
– Софіївської) сільської ради депутатів 
трудящих – 107-108 
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Виконавчий комітет Долматівської сільської 
ради депутатів трудящих – 102  

Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 139 

Виконавчий комітет Дудчанської сільської ради 
депутатів трудящих – 314 

Виконавчий комітет Заводівської сільської ради 
депутатів трудящих – 105 

Виконавчий комітет Заградівської сільської 
ради депутатів трудящих – 144, 146 

Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради 
депутатів трудящих – 297-298 

Виконавчий комітет Зміївської сільської ради 
депутатів трудящих – 133, 135, 346 

Виконавчий комітет Золотобалківської 
сільської ради депутатів трудящих – 312-
313 

Виконавчий комітет Іванівської сільської ради 
депутатів трудящих – 378 

Виконавчий комітет Іванівської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 123 

Виконавчий комітет Іщенської сільської ради 
депутатів трудящих – 346 

Виконавчий комітет Каланчацької районної 
ради депутатів трудящих – 143 

Виконавчий комітет Каланчацької сільської 
ради депутатів трудящих – 144 

Виконавчий комітет Кам'янської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 130  

Виконавчий комітет Кардашинської 
(Старокардашинської) сільської ради 
депутатів трудящих – 100 

Виконавчий комітет Каховської міської ради 
народних депутатів – 109-112, 121 

Виконавчий комітет Каховської районної ради 
народних депутатів – 112-116, 117-121, 123 

Виконавчий комітет Киселівської сільської ради 
депутатів трудящих – 97 

Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради 
депутатів трудящих – 95 

Виконавчий комітет Кіндійської сільської ради 
депутатів трудящих – 300-301 

Виконавчий комітет Кларівської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 108 

Виконавчий комітет Князе-Григорівської 
сільської ради депутатів трудящих – 106  

Виконавчий комітет Козацької сільської ради 
депутатів трудящих – 137-138 

Виконавчий комітет Козаче-Лагерської 
сільської ради депутатів трудящих – 150 

Виконавчий комітет Комишанської сільської 
ради депутатів трудящих – 296 

Виконавчий комітет Костогризівської сільської 
ради депутатів трудящих – 151 

Виконавчий комітет Костянтинівської 
сільської ради депутатів трудящих – 105 

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 147 

Виконавчий комітет Краснянської сільської 
ради депутатів трудящих – 108-109  

Виконавчий комітет Леонтіївської сільської 
ради депутатів трудящих – 314 

Виконавчий комітет Любимівської сільської 
ради депутатів трудящих – 118  

Виконавчий комітет Любимо-Павлівської 
сільської ради депутатів трудящих – 120-
121 

Виконавчий комітет Малокаховської сільської 
ради депутатів трудящих – 116-117 

Виконавчий комітет Малокопанівської сільської 
ради депутатів трудящих – 102 

Виконавчий комітет Малоолександрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 131 

Виконавчий комітет Маринської сільської ради 
депутатів трудящих – 105 

Виконавчий комітет Микільської сільської ради 
депутатів трудящих – 93-94 

Виконавчий комітет Миколаївської обласної 
ради депутатів трудящих – 114-116, 342, 344, 
351 

Виконавчий комітет Миловської сільської ради 
депутатів трудящих – 307 

Виконавчий комітет Миролюбівської сільської 
ради депутатів трудящих – 147 

Виконавчий комітет Михайлівської сільської 
ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Бериславського району – 305  

Виконавчий комітет Михайлівської сільської 
ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Скадовського району – 107 

Виконавчий комітет Молотовської районної 
ради депутатів трудящих в м. Херсон – 342 

Виконавчий комітет Музиківської сільської 
ради депутатів трудящих – 92-93 

Виконавчий комітет Надеждівської сільської 
ради депутатів трудящих – 298 

Виконавчий комітет Наталинської сільської 
ради депутатів трудящих -- 146 

Виконавчий комітет Наталівської сільської 
ради депутатів трудящих – 117 

Виконавчий комітет Нижньосірогозької 
районної ради депутатів трудящих – 380-
381, 406 

Виконавчий комітет Новоархангельської 
сільської ради депутатів трудящих – 311 

Виконавчий комітет Новобериславської 
сільської ради депутатів трудящих – 305-
306 
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Виконавчий комітет Новоблаговіщенської 
сільської ради депутатів трудящих – 105 

Виконавчий комітет Нововоронцовської 
районної ради депутатів трудящих – 147, 307, 
314 

Виконавчий комітет Нововоронцовської 
селищної ради депутатів трудящих – 314 

Виконавчий комітет Нововоскресенської 
сільської ради депутатів трудящих – 306 

Виконавчий комітет Новогригорівської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 311 

Виконавчий комітет Новодмитрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 130-
131 

Виконавчий комітет Новозбур'ївської сільської 
ради депутатів трудящих – 101 

Виконавчий комітет Новокаїрської сільської 
ради депутатів трудящих – 313 

Виконавчий комітет Новокалузької сільської 
ради депутатів трудящих – 320 

Виконавчий комітет Новокам'янської сільської 
ради депутатів трудящих – 309 

Виконавчий комітет Новокаховської міської 
ради депутатів трудящих – 121 

Виконавчий комітет Новокиївської сільської 
ради депутатів трудящих – 143 

Виконавчий комітет Новокостогризівської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 151  

Виконавчий комітет Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих – 119, 121, 391, 392 

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної 
ради депутатів трудящих – 119  

Виконавчий комітет Новомиколаївської 
сільської ради депутатів трудящих – 107, 
310 

Виконавчий комітет Новомиколаївської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 310 

Виконавчий комітет Новомихайлівської 
сільської ради депутатів трудящих – 405 

Виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 105 

Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської 
ради депутатів трудящих – 109 

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської 
ради депутатів трудящих – 131-132 

Виконавчий комітет Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих – 406-407 

Виконавчий комітет Новотягинської сільської 
ради депутатів трудящих – 138 

Виконавчий комітет Новофедорівської 
сільської ради депутатів трудящих – 103 

Виконавчий комітет Одрадокам’янської 
сільської ради депутатів трудящих – 139 

Виконавчий комітет Озерівської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 146 

Виконавчий комітет Олександрівської сільської 
ради депутатів трудящих, с. Олександрівка 
Білозерського району – 412 

Виконавчий комітет Олексіївської сільської 
ради депутатів трудящих – 101 

Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 106 

Виконавчий комітет Осокорівської сільської 
ради депутатів трудящих – 307 

Виконавчий комітет Пам'ятнянської сільської 
ради депутатів трудящих – 304-305 

Виконавчий комітет Петропавлівської сільської 
ради депутатів трудящих – 311-312 

Виконавчий комітет Підстепненської сільської 
ради депутатів трудящих – 149 

Виконавчий комітет Понятівської сільської 
ради депутатів трудящих – 298-299  

Виконавчий комітет Посад-Покровської 
сільської ради депутатів трудящих – 299-
300 

Виконавчий комітет Правдинської сільської 
ради депутатів трудящих – 299 

Виконавчий комітет Пригір'ївської сільської 
ради депутатів трудящих – 145-146 

Виконавчий комітет Приморської сільської 
ради депутатів трудящих – 108 

Виконавчий комітет Радгоспної сільської ради 
депутатів трудящих – 292 

Виконавчий комітет Раденської сільської ради 
депутатів трудящих – 152 

Виконавчий комітет Рибальченської сільської 
ради депутатів трудящих – 99-100 

Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради 
депутатів трудящих – 97 

Виконавчий комітет Роксандрівської сільської 
ради депутатів трудящих – 56, 94 

Виконавчий комітет Садівської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Садове 
Білозерського району – 325 

Виконавчий комітет Садівської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Садове 
Голопристанського району – 404 

Виконавчий комітет Сивашівської сільської 
ради депутатів трудящих – 61 

Виконавчий комітет Скадовської міської ради 
народних депутатів – 106 

Виконавчий комітет Скадовської районної ради 
депутатів трудящих – 107, 108, 261, 305, 
373, 374, 407-408 

Виконавчий комітет службовців Херсонської 
поштово-телеграфної контори – 248 

Виконавчий комітет Солонцівської сільської 
ради депутатів трудящих – 268-269 
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Виконавчий комітет Софіївської сільської ради 
депутатів трудящих – Голопристанський 
район: див. виконком Добропільської 
сільської ради; Каховський район: див. 
виконком Василівської сільської ради 

Виконавчий комітет Станіславської сільської 
ради депутатів трудящих – 90-92 

Виконавчий комітет Старозбур'ївської 
сільської ради депутатів трудящих – 103 

Виконавчий комітет Старокардашинської 
сільської ради депутатів трудящих – див. 
Виконком Кардашинської сільської ради 

Виконавчий комітет Старомаячківської 
сільської ради депутатів трудящих – 151 

Виконавчий комітет Старосільської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 346 

Виконавчий комітет Старофеїнської сільської 
ради депутатів трудящих – 139-140 

Виконавчий комітет Старошведської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 134, 137 

Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради 
депутатів трудящих – 150  

Виконавчий комітет Токарівської сільської ради 
депутатів трудящих – 89-90 

Виконавчий комітет Трифонівської сільської 
ради депутатів трудящих – 308-309 

Виконавчий комітет Тягинської сільської ради 
депутатів трудящих – 138-139 

Виконавчий комітет Української сільської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 123 

Виконавчий комітет Федорівської сільської 
ради депутатів трудящих – 299 

Виконавчий комітет Федорівської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Каховський 
район – 121 

Виконавчий комітет Федорівської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, 
Великоолександрівський район – 129-130 

Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради 
депутатів трудящих – 288, 310 

Виконавчий комітет Херсонської міської ради 
народних депутатів – 45, 47, 90, 91, 167, 173, 
184, 185, 188, 190, 191, 194, 202, 203, 206, 
207, 210, 232, 235, 236, 238, 269-271, 276, 282, 
298, 299, 325, 327, 337, 352, 353, 354-357, 360, 
361, 370, 392, 393, 394, 408, 414 

Виконавчий комітет Херсонської обласної ради 
депутатів трудящих – 89, 97, 106, 112, 119, 
124, 127, 132, 135, 143, 145, 147, 215, 266, 
267, 270, 302, 325, 326, 329, 331, 334, 335, 
340-342, 344, 366, 381, 386, 387, 411 

Виконавчий комітет Херсонської районної ради 
депутатів трудящих – 86-89, 90-97, 112, 113, 
132, 133, 202, 297-300, 324 

Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради 
депутатів трудящих – 142-143 

Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради 
народних депутатів – 148-149 

Виконавчий комітет Цюрупинської районної 
ради народних депутатів – 147, 149, 265-267, 
373 

Виконавчий комітет Чаплинської районної ради 
народних депутатів – 140-144, 235 

Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради 
депутатів трудящих – 142 

Виконавчий комітет Червонокостомарівської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 136 

Виконавчий комітет Червонополянської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 142 

Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради 
депутатів трудящих – 235 

Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської 
ради депутатів трудящих – 297 

Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 144 

Виконавчий комітет Чорноморської сільської 
ради депутатів трудящих – 404 

Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради 
депутатів трудящих – 117-118 

Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради 
депутатів трудящих – 101-102, 413 

Виконавчий комітет Шевченківської сільської 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 136-137 

Виконавчий комітет Широкобалківської 
сільської ради депутатів трудящих – 95 

Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської 
сільської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 324 

Виробничий концерн «Дніпро», м. Херсон – 302-
304 

Виробничо-комерційна фірма громадського 
харчування «Сигма» – 237-238 

Високопільська поштово-телеграфна контора – 
243 

Високопільська районна рада профспілок – 257 
Високопільське районне земельне управління – 

131  
Високопільський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 106, 415 

Високопільський маслозавод – 208 
Високопільський районний комітет взаємної 

допомоги – 84 
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Високопільський районний комітет КП(б) 
України – 144 

Високопільський районний комітет незаможних 
селян – 84 

Високопільський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 257 

Вища Рада народного господарства СРСР – 177, 
178, 204, 239, 328 

Вища Рада народного господарства УСРР – 156, 
208, 234, 240, 329, 355, 394 

Вища рада фізичної культури СРСР – 231 
Вища Республіканська земельна комісія – 39 
Відділ робітничого постачання Херсонського 
локомобільного заводу ім. Г.І.Петровського – 
356 

Військова рада 4-го Українського фронту – 116  
Військове міністерство УНР – 140 
Військовий трибунал військ НКВС 

Дніпропетровської області – 116 
Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з 

контрреволюцією, спекуляцією і посадовими 
злочинами – 158 

Всеросійський центр сільськогосподарської 
кооперації («Центросекція») – 376, 377 

Всеросійський Центральний виконавчий комітет 
– 45, 86, 87, 91, 92, 109-114, 117-119, 121, 
123, 132, 134, 136, 137, 143-145, 158, 171-173, 
183, 193, 194, 197, 211, 231, 233, 238, 241, 
275, 286, 298, 309, 313, 315, 318, 325, 358, 
374-376, 387 

Всесоюзна сільськогосподарська виставка – 369, 
392, 394, 407 

Всесоюзна спілка сільськогосподарських 
колективів – 205 

Всесоюзна спілка сільськогосподарських 
колективів («Колгоспцентр») – 408 

Всесоюзна центральна рада професійних спілок 
– 181, 184, 189, 191, 202, 247, 248, 251, 258, 
330 

Всесоюзна центральна спілка споживчих 
товариств («Центроспілка») – 238, 359, 362 

Всесоюзне акціонерне товариство з експорту 
хлібних продуктів («Експортхліб») – 49, 172 

Всесоюзне акціонерне товариство машино-
тракторних станцій («Трактороцентр») – 390 

Всесоюзне виробниче об'єднання по 
виробництву автомобільних агрегатів і 
деталей СРСР – 330 

Всесоюзне виробниче об'єднання по 
виробництву автомобільних агрегатів і 
деталей – 330 

Всесоюзне державне об'єднання з постачання та 
збуту шкіри («Союзшкірпостачзбут») – 413 

Всесоюзне державне об'єднання консервної 
промисловості («Союзконсервтрест») – 332 

Всесоюзне державне об'єднання по збуту 
лісопродукції («Союзлісозбут») – 362 

Всесоюзне державне об'єднання по постачанню 
сільського господарства засобами 
виробництва («Союзсільгосппостачання») – 
191 

Всесоюзне об’єднання по збуту нафтової і 
газової промисловості («Союзнафтозбут») – 
328 

Всесоюзне об'єднання з експорту лісових 
матеріалів («Експортліс») – 181 

Всесоюзне об'єднання по боротьбі зі 
шкідниками сільського і лісового 
господарства – 172 

Всесоюзне об'єднання складської та 
транспортно-експедиційної справи 
(«Союзтранс») – 328, 365 

Всесоюзне об'єднання торгівлі з іноземцями в 
СРСР («Торгзін») – 328, 329 

Всесоюзне товариство винахідників і 
раціоналізаторів – 303 

Всесоюзний комітет по земельному устрою 
трудящих євреїв – 233  

Всесоюзний комітет у справах вищої школи – 
214, 215 

Всесоюзний комітет у справах фізкультури і 
спорту – 363, 364  

Всесоюзний науково-дослідний інститут 
кондитерської промисловості – 327 

Всесоюзний науково-дослідний інститут 
сільськогосподарського машинобудування – 
395 

Всесоюзний трест по заготівлі бавовни 
(«Союззаготбавовна») – 339 

Всесоюзний трест ресторанів і буфетів водного 
транспорту – 359 

Всесоюзні виставки сільського господарства – 
369, 392, 394, 407 

Всеукраїнська бавовняна рада – 190 
Всеукраїнська державна торгова контора 

експорту та імпорту (Держторг) – 157, 166, 
306, 328 

Всеукраїнська дирекція Всесоюзного об'єднання 
складської та транспортно-експедиційної 
справи – 328 

Всеукраїнська інвентаризаційна контора 
(«Вукінвентар») – 354 

Всеукраїнська комісія по націоналізації земель – 
182 

Всеукраїнська комісія по святкуванню 20-річчя 
революції 1905 року – 114  

Всеукраїнська контора акціонерного товариства 
торгівлі хлібними та іншими 
сільськогосподарськими продуктами 
(«Хлібопродукт») – 49, 173 

Всеукраїнська контора Всесоюзного державного 
об'єднання радянських скотарських 
господарств «Скотар» – 350 
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Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання 
з експорту лісових матеріалів – 181 

Всеукраїнська контора Державного банку СРСР 
– 51, 186, 325, 326, 347 

Всеукраїнська контора текстильної торгівлі 
(«Укртекстильторг») – 237 

Всеукраїнська кооперативна книготорговельна і 
видавнича спілка («Книгоспілка») – 383 

Всеукраїнська кооперативна промислова спілка 
рибалок (Вукопромрибакспілка) – 283-285, 
349 

Всеукраїнська кооперативна спілка технічних 
культур і бавовництва 
(«Укррадгоспбавовна») – 190, 320, 321 

Всеукраїнська протичумна станція – 170 
Всеукраїнська рада промислово-кооперативних 

товариств (Вукопромрада) – 352, 353, 359 
Всеукраїнська рада професійних спілок – 47 
Всеукраїнська рада Товариства авіації, 

повітроплавання і хімії України – 233 
Всеукраїнська рада Товариства сприяння 

обороні і авіаційно-хімічному будівництву – 
233 

Всеукраїнська рада фізичної культури – 231 
Всеукраїнська республіканська спілка 

споживчих товариств (Вукоопспілка) – 201, 
235, 239, 363 

Всеукраїнська спілка кооперації інвалідів – 354 
Всеукраїнська спілка кустарно-промислової 

кооперації (Вукопромспілка) – 240, 360 
Всеукраїнська спілка сільськогосподарських 

колективів («Укрколгоспцентр») – 169, 190, 
205, 347 

Всеукраїнська спілка сільськогосподарської 
кооперації («Укрсількоопцентр») – 171, 360 

Всеукраїнська спілка сільськогосподарської 
кооперації «Сільський господар» – 169, 382 

Всеукраїнська спілка скотарсько-молочарської 
кооперації «Добробут» – 197, 198 

Всеукраїнська спілка трудових рибалок – 240 
Всеукраїнська Центральна виборча комісія 

(Центрвиборчком) – 107, 134, 270 
Всеукраїнська Центральна комісія по боротьбі з 

дезертирством – 71, 229, 290 
Всеукраїнська Центральна комісія у справах 

неповнолітніх правопорушників – 166 
Всеукраїнська Центральна комісія у справах 

українізації – 107, 213 
Всеукраїнська Центральна рада професійних 

спілок – 248-250, 253, 257, 261, 263, 330, 350, 
351, 354 

Всеукраїнська центральна секція робітничої 
кооперації при Вукоопспілці 
(«Уцеробсекція») – 235 

Всеукраїнське акціонерне товариство торгівлі 
хлібом «Союзхліб» – 326 

Всеукраїнське бюро з’їздів біржової торгівлі – 
173 

Всеукраїнське державне акціонерне товариство 
торгівлі (ВАКОТ) – 183, 236 

Всеукраїнське державне об'єднання 
регулювання ринку сировини («Укрутиль») – 
363 

Всеукраїнське добровільне фізкультурне ордена 
Леніна товариство промислової кооперації 
«Спартак» – 363  

Всеукраїнське комунальне управління – 206 
Всеукраїнське конвенційне бюро 

хлібозаготівельників – 173 
Всеукраїнське об’єднання заготівлі, переробки, 

збуту птахопродуктів («Укрптахопродукт») – 
203 

Всеукраїнське об’єднання 
сільськогосподарських підприємств 
споживчої кооперації – 165 

Всеукраїнське об'єднання по заготівлі плодів і 
овочів («Укрзаготплодоовоч») – 334, 419-421  

Всеукраїнське пайове товариство роздрібної 
торгівлі «Ларьок» – 235 

Всеукраїнське правління ощадними касами 
(«Всеукрощадкаса») – 328 

Всеукраїнське товариство допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності 
ім. Леніна «Геть неписьменність» – 232 

Всеукраїнське товариство допомоги 
пролетарському студентству – 206 

Всеукраїнське товариство друзів автомобіля і 
доброї дороги («Автодор») – 360  

Всеукраїнське товариство землеустрою 
трудящих євреїв – 233 

Всеукраїнське фотокіноуправління – 232 
Всеукраїнське Центральне статистичне 

управління – 127 
Всеукраїнське Центральне управління лісами – 

163, 164, 181, 182 
Всеукраїнський Центральний комітет 

незаможних селян – 74-85, 205, 293 
Всеукраїнський філіал Всесоюзного 

акціонерного товариства машино-тракторних 
станцій – 390 

Всеукраїнський кооперативний банк 
(Українбанк) – 205, 206, 350, 394 

Всеукраїнський центр зернової кооперації 
(«Укрзерноцентр») – 169, 170, 381 

Всеукраїнський Центральний виконавчий 
комітет – 45, 47, 48, 50, 52-55, 58, 60, 69, 72, 
74-78, 80, 82-87, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 103, 
106-110, 113-117, 119-121, 123-126, 128-137, 
143, 147, 148, 150-156, 166, 171-176, 179, 180, 
183, 184, 189, 195, 196, 198, 199, 200-205, 207, 
210, 212, 231, 239, 241, 247, 250, 258, 261, 
266, 268, 270-272, 276, 282, 286, 287, 297-300, 
304, 306-308, 310, 312, 313, 315, 319, 320, 324, 
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353, 367, 372, 374, 376, 378, 380-382, 384, 403, 
405, 409, 411, 415, 416, 418 

Всеукраїнський Центральний комітет 
Міжнародної організації допомоги борцям 
революції – 232 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки будівельних робітників 
(«Будівельник») – 251  

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки працівників залізничного і 
водного транспорту – 263 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки працівників медико-санітарної 
праці («Медсанпраця») – 214, 249, 250 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки працівників місцевого 
транспорту («Місцевтран») – 258 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки працівників освіти («Робос») – 
180 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки працівників радянських установ 
(«Радпрацівник») – 351 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки робітників землі і лісу («Земліс») 
– 251, 255 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки робітників і службовців харчової 
промисловості («Харчосмак») – 250 

Всеукраїнський Центральний комітет 
профспілки робітників-металістів 
(«Металіст») – 256 

Всеукраїнські політичні курси для інвалідів – 
210 

 

Г 
Гаврилівське сільське земельне товариство – 

315 
Гаврилівський сільський комітет незаможних 

селян – 315 
Гаврилівський харчовий пункт АРА – 315 
Газета «Днепровская коммуна» – 63 
Газета «Пахарь» – 63 
Газета «Соціалістична перемога», 

Бериславський р-н – 227 
Газета «Херсонський комунар» – 75 
Газета «Червоний селянин» – 48 
Галаганівський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 305 

Генеральний Секретаріат Центральної Ради 
УНР – 244  

Генічеська дослідна станція УкрНДІ 
зрошуваного землеробства – 369 

Генічеська електростанція – 379 
Генічеська загальноміська страхова каса – 387 

Генічеська повітова комісія по обстеженню 
державних земель та майна - 382 

Генічеська повітова особлива військово-
продовольча комісія – 379 

Генічеська районна спілка 
сільськогосподарських кооперативів – 382, 
385 

Генічеська районна судово-земельна комісія – 
387 

Генічеська секція профспілки робітників-
металістів – 379 

Генічеське комісіонерство Катеринославського 
товариства сільськогосподарського кредиту 
«Сільбанк» – 385 

Генічеське повітове бюро юстиції – 380 
Генічеське повітове земельне управління – 384-

385 
Генічеське повітове статистичне бюро – 383  
Генічеське повітове управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 378, 379 

Генічеське промислово-кредитно-кооперативне 
товариство по постачанню і збуту виробів 
кустарів – 380 

Генічеський бавовноочисний завод – 339-345 
Генічеський Будинок матері та дитини – 388 
Генічеський міський виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 383 

Генічеський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 380 

Генічеський повітовий відділ комунального 
господарства – 384 

Генічеський повітовий відділ народної освіти – 
386  

Генічеський повітовий відділ охорони здоров'я – 
388 

Генічеський повітовий особливий відділ 
військово-продовольчого постачання – 379-
380 

Генічеський повітовий революційний комітет - 
383 

Генічеський повітовий фінансовий відділ – 385 
Генічеський філіал Всеукраїнської 
кооперативної книготорговельної і 
видавничої спілки – 383 

«Геть неписьменність» – див. Всеукраїнське 
товариство допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності 
ім. Леніна 

Головна прокуратура СРСР – 375 
Головне архівне управління НКВС СРСР – 271 
Головне архівне управління СРСР – 271 
Головне митне управління УСРР – 211, 212, 213 
Головне управління бавовництва СРСР – 369 
Головне управління бавовняного комітету при 

ВРНГ СРСР (Головбавовком) – 191, 205, 206 
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Головне управління вищої та середньої освіти 
Міністерства сільського господарства СРСР 
– 221 

Головне управління вузів і технікумів СРСР – 
222  

Головне управління державного страхування 
(Держстрах) УСРР – 171 

Головне управління державної торгівлі СРСР – 
237 

Головне управління зернових радгоспів СРСР – 
167 

Головне управління зернових радгоспів України 
і Криму – 351 

Головне управління комунального господарства 
УСРР – 110, 114, 134 

Головне управління кондитерської 
промисловості УРСР – 327 

Головне управління консервної промисловості 
СРСР – 332, 334, 348 

Головне управління лісоохорони і 
лісонасаджень СРСР – 164, 374 

Головне управління місцевої торгівлі УРСР 
(Головторг) – 237 

Головне управління по заготівлі плодів і овочів 
СРСР («Союззаготплодоовоч») – 334 

Головне управління по збуту рибної продукції 
СРСР (Головрибзбут) – 354 

Головне управління радянської робітничо-
селянської міліції і карного розшуку УСРР – 
153, 174, 175, 176, 203, 301 

Головне управління ремонтних підприємств 
УРСР – 331 

Головне управління рибного господарства 
внутрішніх водоймищ УРСР 
(«Укрголоврибгосп») – 336 

Головне управління рибної та морської 
звіробійної промисловості СРСР (Головриба) 
– 334, 336  

Головне управління річкового флоту СРСР – 
316 

Головне управління робітничого постачання 
СРСР – 356 

Головне управління сільськогосподарського 
машинобудування СРСР (Головсільмаш) – 
394 

Головне управління суднобудування, 
судноремонту західних районів Міністерства 
рибної промисловості СРСР – 335 

Головне управління Чорноморського морського 
пароплавства – 186 

Головне управління швейної промисловості 
СРСР (Головшвейпром) – 329, 330 

Головний державний інспектор по торгівлі в 
Херсонській області – 237 

Головний кооперативний комітет при РНК 
УСРР (Головкооперком) – 51, 241 

Головнокомандуючий Збройними силами на 
Півдні Росії – 213 

Головнокомандуючий Збройними силами 
Республіки – 186 

Голопристанська грязелікарня – 402 
Голопристанська поштово-телеграфна контора – 

244, 245 
Голопристанська районна виборча комісія – 103 
Голопристанська районна заготівельна 
контора по заготівлі плодів і овочів – 420 

Голопристанська районна партизанська комісія 
– 305 

Голопристанська районна страхова каса – 403 
Голопристанське відділення профспілки 
працівників комунального господарства – 
318 

Голопристанське кооперативно-торф'яне 
товариство «Топливник» – 241 

Голопристанське поштово-телеграфне 
відділення – 281 

Голопристанське районне відділення 
Державного банку СРСР – 325 

Голопристанське районне політичне бюро – 285 
Голопристанське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 301, 416 

Голопристанський бавовноочисний пункт – 340 
Голопристанський затонний комітет профспілки 

працівників водного транспорту – 402 
Голопристанський курорт – 47, 403 
Голопристанський міський революційний 
комітет – 292 

Голопристанський районний відділ 
комунального господарства – 302 

Голопристанський районний відділ культури – 
99 

Голопристанський районний військовий 
комісаріат – 99, 101, 103 

Голопристанський районний земельний відділ – 
99 

Голопристанський районний комітет 
взаємодопомоги – 99, 296  

Голопристанський районний комітет 
незаможних селян – 99, 293-294 

Голопристанський районний комітет 
профспілки працівників освіти – 262 

Голопристанський районний професійний 
секретаріат – 261 

Голопристанський районний робітничий 
комітет профспілки працівників місцевого 
транспорту – 262 

Голопристанський районний селянський 
будинок – 301 

Горностаївське машино-тракторне товариство – 
105 

Горностаївське поштово-телеграфне відділення 
– 246 
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Горностаївське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 417 

Горностаївський районний відділ запису актів 
громадянського стану – 104 

Горностаївський районний комітет 
незаможних селян – 77  

Горностаївський районний комітет профспілки 
працівників медико-санітарної праці – 262 

Горностаївський районний професійний 
секретаріат – 262 

Горностаївський сільський комітет 
незаможних селян – 76 

Господарський суд Херсонської області – 349 
Готель «Європейський», м. Херсон – 206 
Григоріє-Бізюків монастир – 130 
Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове 
відділення управління Одеського поштово-
телеграфного округу – 247 

Груповий комітет № 1 профспілки будівельних 
робітників при Херсонській державній 
будівельній конторі – 255 

Губерніальний комісар Херсонщини – 140 
 

Д 
Давидово-Брідське поштове відділення – 243 
Давидово-Брідський волосний військовий відділ 

– 129 
Давидово-Брідський революційний комітет – 

129 
Департамент митних зборів Народного 

Міністерства фінансів УНР – 212 
Державна акціонерна судноплавна компанія 

«Укррічфлот» – 316 
Державна варта – 93 
Державна заготівельна контора – 70 
Державна інспектура рибальства Херсонського 

району – 283, 284 
Державне видавництво України – 236, 323 
Державне об’єднання соляної промисловості – 

204 
Державний банк СРСР – 186, 328 
Державний заповідник «Асканія-Нова» – 112 
Державний комітет оборонного промислового 

машинобудування України – 352  
Державний комітет Ради Міністрів УРСР по 

пресі – 366 
Державний комітет СРСР по виробничо-

технічному забезпеченню сільського 
господарства – 391 

Державний комітет України з легкої і 
текстильної промисловості – 329 

Державний плановий комітет СРСР – 331 
Державний плановий комітет УРСР – 331 
Державний проектно-монтажно-будівельний 

трест вогневої теплотехніки 
(«Союзтеплобуд») – 364 

Державний сільськогосподарський склад – 394, 
395 

Державний трест зернових радянських 
господарств СРСР (Держзернотрест) – 351 

Державний трест машинобудівної 
промисловості («Машинбуд») – 367 

Державний трест по заготівлі, переробці і 
постачанню металевого брухту 
(«Металбрухт») – 361 

Державний трест по монтажу механічного 
обладнання прокатних цехів заводів чорної 
металургії («Союзпрокатмонтаж») – 411 

Державний трест ремонтних підприємств СРСР 
– 331 

Джарилгацька митна застава – 212 
Джарилгацька портова митниця – 212 
Директорія УНР – 280 
Дирекція маяків і лоції Чорного та Азовського 

морів – 212 
Дитяча колонія ім. Крупської, с. Бехтери – 162, 

301 
Дитяче містечко «Червоні сходи» – 51 
Дитяче містечко ім. Петровського, м. Херсон – 

162, 180, 282 
Дитячий будинок, с. Біляївка – 307 
Дмитрівський сільський комітет незаможних 
селян – 81 

Дмитрівський сільський революційний комітет 
– 73 

Дніпровська гідроелектростанція – 95 
Дніпровська повітова економічна нарада – 54, 

155 
Дніпровська повітова земельна комісія – 69 
Дніпровська повітова комісія по боротьбі з 

дезертирством – 65, 69, 73 
Дніпровська повітова ліквідаційна комісія – 53 
Дніпровська повітова надзвичайна комісія по 

боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і 
посадовими злочинами – 153 

Дніпровська повітова особлива продовольча 
комісія – 55, 65 

Дніпровська повітова податкова трійка – 62  
Дніпровська повітова посівна комісія – 62 
Дніпровська повітова рада народного 

господарства – 65 
Дніпровська повітова робітничо-селянська 
інспекція – 66, 121, 122, 156 

Дніпровська повітова спілка 
сільськогосподарських кооперативів 
(Дніпросільспілка) – 322 

Дніпровська спілка виноградарських, 
садівницьких, городницьких і бджільницьких 
кооперативів і колективів 
(Дніпроплодовинспілка) – 48, 171-172 

Дніпровське військово-відновлювальне 
управління – 316, 317 
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Дніпровське обласне управління водного 
транспорту – 337, 338 

Дніпровське повітове бюро профспілок – 110, 
259, 350  

Дніпровське повітове відділення профспілки 
«Будівельник» – 110 

Дніпровське повітове відділення профспілки 
«Медпрацівник» – 153 

Дніпровське повітове відділення профспілки 
«Робос» – 110  

Дніпровське повітове відділення профспілки 
працівників мистецтва – 259 

Дніпровське повітове відділення профспілки 
працівників освіти – 259 

Дніпровське повітове відділення профспілки 
працівників радянських установ – 259 

Дніпровське повітове казначейство – 413 
Дніпровське повітове податкове бюро – 69  
Дніпровське повітове статистичне бюро – 409 
Дніпровське повітове управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 65, 66, 153-
154, 230, 416, 417 

Дніпровське річкове пароплавство – 46, 160, 
316, 399 

Дніпровський басейновий комітет профспілки 
працівників морського флоту – 189 

Дніпровський лісомеліоративний район – 201 
Дніпровський повітовий виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 53-54, 55, 61-
63, 65, 66, 68, 69, 72-74, 78, 85, 101, 103, 106, 
108-110, 112, 118-120, 143, 144, 151-154, 156, 
209, 259, 285, 286, 292, 367 

Дніпровський повітовий відділ військово-
продовольчого постачання – 376, 377 

Дніпровський повітовий відділ запису актів 
громадянського стану – 66 

Дніпровський повітовий відділ комунального 
господарства – 110, 267, 285 

Дніпровський повітовий відділ народного 
господарства – 122 

Дніпровський повітовий відділ народної освіти – 
106, 111, 152, 285 

Дніпровський повітовий відділ охорони здоров'я 
– 65, 153, 194 

Дніпровський повітовий відділ праці – 108, 111, 
293 

Дніпровський повітовий відділ соціального 
забезпечення – 153 

Дніпровський повітовий відділ управління – 65, 
110 

Дніпровський повітовий відділ юстиції – 278 
Дніпровський повітовий військовий відділ – 65 
Дніпровський повітовий військовий комісаріат –

55, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 72-74, 101, 103, 108, 
117, 143, 144, 150, 153, 154, 156, 209, 230, 293 

Дніпровський повітовий військово-продовольчий 
магазин – 376 

Дніпровський повітовий військово-революційний 
комітет – 65-66,  

Дніпровський повітовий земельний відділ – 61-
63, 65, 73, 109, 119, 151, 154-155, 285, 293 

Дніпровський повітовий комітет допомоги 
голодуючим – 55, 68, 70, 106, 122, 153 

Дніпровський повітовий комітет КП(б) України 
– 53 

Дніпровський повітовий комітет незаможних 
селян – 85  

Дніпровський повітовий комітет по боротьбі з 
наслідками голоду – 99 

Дніпровський повітовий продовольчий комітет 
– 61, 73, 108, 118, 119, 155-156, 245 

Дніпровський повітовий революційний комітет 
– 53, 61, 69, 103, 109, 111, 144, 153 

Дніпровський повітовий фінансовий відділ – 63, 
144, 417 

Дніпровським повітовий комітет профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 265 

Дніпровсько-Бузька контора «Воднархарч» – 
359 

Дніпровсько-Бузька районна спілка споживчих 
товариств – 238, 239, 306, 350 

Дніпропетровське товариство взаємного 
кредиту – 185 

Дніпропетровське управління лісоохорони і 
лісонасаджень – 374 

Добровольча армія – 198, 241, 247 
Долматівський сільський комітет незаможних 
селян – 294 

Доно-Кубанське державне пароплавство – 158  
«Допомога червоноармійцям», об'єднання – 228 
Дудчанський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 290 

Дунайське державне пароплавство – 188 
 

Е 
Економічна рада РНК СРСР – 419, 420 
Економічна рада РНК УРСР – 373 
Економічна рада РРФСР – 52  
Експедиція підводних робіт особливого 

призначення – 162 
Емесівське земельне товариство – 313 

Є 
Єкатерининська залізниця – 46, 47, 50, 328 
 

З 
Завод карданних валів імені ХХV з'їзду КПРС – 

330-332 
Заводівський допоміжний поштовий пункт – 

246 
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Заводівський сільський комітет незаможних 
селян – 76-77 

Заводський комітет профспілки робітників-
металістів при Херсонських майстернях 
ім. ІІІ Комінтерну – 256 

Заводський комітет профспілки робітників-
металістів при Херсонській електростанції 
– 256 

Заводський робітничий кооператив 
Херсонського ремонтно-тракторного заводу 
– 238 

Закритий студентський кооператив Одеської 
обласної спілки споживчих товариств – 363 

Залізниця Єкатерининська – див. 
Єкатерининська залізниця  

Залізниця Одеська – див. Одеської ордена 
Трудового Червоного Прапора залізниці 
Управління 

Залізнична дільниця Апостолове-Снігурівка – 
324 

Залізнична лінія Олешки-Перекоп – 65 
Запорізька губернська рада соціального 

забезпечення – 384 
Запорізьке губернське статистичне бюро – 383 
Запорізьке губернське управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 378  
Запорізьке обласне управління сільського 

господарства – 343 
Запорізьке товариство взаємного кредиту – 185 
Запорізький губернський виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 382, 384  

Запорізький губернський відділ військово-
продовольчого постачання – 379 

Запорізький губернський відділ охорони 
здоров'я – 388 

Запорізький губернський відділ юстиції – 380 
Запорізький губернський військово-

продовольчий магазин – 379, 380 
Запорізький губернський земельний відділ – 

384, 385 
Збур'ївське волосне управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 278 
Збур'ївське лісництво Голопристанського 
району – 163 

Збур'ївське поштово-телеграфне відділення – 
282 

Збур'ївське промислово-кооперативне 
товариство трудових риболовів по вилову 
риби «Червоний шлях» – 284, 285 

Збур'ївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 285 

Збур'ївський волосний земельний відділ – 285 
Збур'ївський волосний революційний комітет – 

285 

Золотобалківське лісництво 
Нововоронцовського району – 164 

 

І 
Іванівський районний виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 378 

Іванівський сільський комітет незаможних селян 
– 83 

Іваново-Вознесенський державний текстильний 
трест – 329 

Інгулецька гідроелектростанція – 89  
Інгулецька зрошувальна система – 89 
Інститут державних бухгалтерів-експертів – 163 
Іщенський хутірський революційний комітет – 

68 
 

К 
Каїрське поштове відділення – 281 
Каланчацький волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 61  

Каланчацький волосний осередок профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 265 

Каланчацький районний військовий комісаріат – 
143 

Каланчацький районний комітет КП(б) України 
– 143 

Каланчацький сільський осередок профспілки 
працівників освіти – 265 

Калініндорфський районний земельний відділ – 
233 

Кам'янський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 101 

Кам'янський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 400 

Каргинський поштовий допоміжний пункт – 
244 

Каргинський сільський комітет незаможних 
селян – 78  

Катеринославське товариство 
сільськогосподарського кредиту «Сільбанк» 
– 385 

Катеринославський губернський виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 145, 378, 380, 
381  

Катеринославський губернський кооперативний 
комітет – 382 

Катеринославський губернський соціальний 
центр – 387 

Катеринославський губернський фінансовий 
відділ – 381 
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Каховська волосна комісія по боротьбі з 
дезертирством – 62, 70 

Каховська волосна комісія по боротьбі з 
наслідками голоду – 99 

Каховська волосна посівна комісія – 72  
Каховська гідроелектростанція – 111, 116, 135, 

187 
Каховська заготівельна контора – 114 
Каховська міська бібліотека – 112 
Каховська міська комісія з самооподаткування – 

109 
Каховська міська комісія по боротьбі з 

наслідками голоду – 99 
Каховська міська лікарня – 111 
Каховська міська пожежна дружина – 111 
Каховська міська поштово-телеграфна контора – 

109 
Каховська міська продовольча (продовольчо-

податкова) комісія – 122 
Каховська міська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 69 
Каховська міська транспортна контора – 109 
Каховська народна лікарня – 71 
Каховська поштово-телеграфна контора – 112, 

281  
Каховська прядильно-ткацька фабрика – 115 
Каховська радянська перукарня – 111 
Каховська районна виборча комісія – 114 
Каховська районна лікарняна комісія – 110 
Каховська районна надзвичайна 

протиепідемічна комісія – 112, 116 
Каховська районна особлива паливна трійка – 

55 
Каховська районна продовольча (продовольчо-

податкова) комісія – 111, 122 
Каховська районна санітарна комісія – 114 
Каховська районна страхова каса - 402 
Каховське відділення Петроградського 

комерційного банку – 144 
Каховське відділення профспілки «Місцевтран» 

– 110 
Каховське міське відділення профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 260 

Каховське міське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 109, 111 

Каховське районне бюро професійних спілок – 
69, 350 

Каховське районне відділення профспілки 
працівників радянських установ – 260 

Каховське районне податкове бюро – 62, 69, 
118, 119 

Каховське районне політичне бюро – 111 
Каховське районне товариство «Друзі лікнепу» 

– 114 
Каховське районне управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 115, 121 

Каховське товариство взаємного кредиту – 
113, 122 

Каховський бавовноочисний завод – 191, 345 
Каховський Будинок старості – 110, 111 
Каховський військово-продовольчий магазин – 

377 
Каховський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 62, 110, 112, 116-118 

Каховський волосний відділ народної освіти – 
62 

Каховський волосний відділ робітничо-
селянської інспекції – 121-122 

Каховський волосний військовий комісаріат – 
70, 73 

Каховський волосний земельний відділ – 73 
Каховський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 122 

Каховський волосний осередок профспілки 
працівників освіти – 260 

Каховський волосний революційний комітет – 
69, 72, 73, 111, 117, 120, 122 

Каховський гарнізон – 62, 111 
Каховський завод «Металіст» – 109 
Каховський кінотеатр – 112 
Каховський машинобудівний завод – 234 
Каховський механічний млин – 111  
Каховський міський відділ комунального 

господарства – 121, 122 
Каховський міський відділ народної освіти – 111 
Каховський міський відділ праці – 110, 350 
Каховський міський відділ соціального 

забезпечення – 110, 111 
Каховський міський військовий відділ – 69, 110 
Каховський міський військово-революційний 
комітет – 71-72  

Каховський міський житлово-комунальний 
відділ – 109 

Каховський міський земельний відділ – 110 
Каховський міський комітет допомоги 
голодуючим – 110, 122 

Каховський міський комітет незаможних селян 
– 69, 79-80, 109, 122 

Каховський міський культурно-просвітній 
відділ – 112 

Каховський міський податковий відділ – 112 
Каховський міський революційний комітет – 62, 

79, 111 
Каховський міський фінансовий відділ – 110  
Каховський районний відділ комунального 

господарства – 114, 115, 208 
Каховський районний відділ культури – 114 
Каховський районний відділ народного 

господарства – 122 
Каховський районний відділ охорони здоров’я – 

114, 123 
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Каховський районний відділ соціального 
забезпечення – 110 

Каховський районний відділ статистики – 113 
Каховський районний військовий відділ – 113, 

114 
Каховський районний військовий комісаріат – 

110  
Каховський районний земельний 

відділ/управління – 110, 115, 119, 123 
Каховський районний комітет взаємної 
допомоги – 85, 115, 210 

Каховський районний комітет КП(б) України – 
62, 109, 113, 115, 119 

Каховський районний комітет незаможних 
селян – 77, 78, 79, 80, 81, 112, 115 

Каховський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 260 

Каховський районний податковий відділ – 113, 
115 

Каховський районний продовольчий відділ – 
114 

Каховський районний фінансовий відділ – 113, 
115, 123 

Каховський сільський революційний комітет – 
70 

Каховський спеціалізований трест радгоспів 
зрошуваного землеробства – 405 

Качкарівська народна лікарня – 288 
Качкарівська поштово-телеграфна контора – 

351 
Качкарівська районна виборча комісія – 289 
Качкарівська районна земельно-технічна нарада 

– 289 
Качкарівська районна комісія допомоги дітям – 

287 
Качкарівська районна опікунська рада – 287 
Качкарівська районна призовна комісія – 287 
Качкарівська районна рада профспілок – 258 
Качкарівська районна судово-земельна комісія – 

287 
Качкарівське лісництво Бериславського району 

– 164, 255 
Качкарівське промислово-кооперативне 
товариство трудових риболовів 
«Дніпрориба» – 284 

Качкарівське районне земельне управління – 
307 

Качкарівське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 373 

Качкарівський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 290 

Качкарівський волосний відділ охорони здоров'я 
– 290 

Качкарівський волосний відділ управління – 290 
Качкарівський волосний земельний відділ – 290  

Качкарівський волосний підвідділ запису актів 
громадянського стану – 290 

Качкарівський районний адміністративний 
відділ – 286 

Качкарівський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 123, 286-290, 
306-315 

Качкарівський районний відділ запису актів 
громадянського стану – 287 

Качкарівський районний відділ народної освіти 
– 288, 289 

Качкарівський районний відділ охорони 
здоров'я – 123 

Качкарівський районний відділ соціального 
забезпечення – 287, 289 

Качкарівський районний військовий відділ – 
287, 289  

Качкарівський районний військовий комісаріат 
– 310 

Качкарівський районний земельний 
відділ/управління – 123, 287, 289, 310, 313 

Качкарівський районний комітет 
взаємодопомоги – 308 

Качкарівський районний комітет незаможних 
селян – 372-373 

Качкарівський районний комітет профспілки 
працівників місцевого транспорту – 258 

Качкарівський районний культурно-соціальний 
відділ – 288 

Качкарівський районний фінансовий 
(фінансово-податковий) відділ – 123 

Кизо-Миський сільський комітет 
взаємодопомоги – 295 

Київська контора водних ресторанів і буфетів 
Дніпровського басейну – 366 

Київська окружна комісія по боротьбі з 
дезертирством – 229 

Київський геологічний комітет – 124 
Киндійська страхова комісія – 300 
Киндійський сільський комітет незаможних 

селян – 300 
Киндійський сільський суд – 300 
Киселівське сільське кооперативне товариство – 

89 
Киселівське сільське споживче товариство – 89 
Киселівський сільський осередок товариства 

«Друзі дітей» – 98 
Киселівський сільський осередок товариства 

Червоного Хреста – 98 
Кисляківський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 411, 412 

Кисляківський волосний відділ запису актів 
громадянського стану – 412 

Кисляківський волосний військовий комісаріат 
– 411, 412 
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Кисляківський волосний комітет незаможних 
селян – 412 

Кізомиська сільська школа – 71 
Кізомиський сільський осередок товариства 

«Друзі дітей» – 96 
Козацьке волосне податкове бюро – 59  
Козацьке сільське товариство взаємодопомоги – 

82 
Козацький волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 58-59, 67 

Козацький волосний відділ народної освіти – 59, 
67 

Козацький волосний відділ охорони здоров'я – 
67 

Козацький волосний відділ праці – 67 
Козацький волосний відділ соціального 

забезпечення – 59 
Козацький волосний відділ управління – 58, 67 
Козацький волосний військовий відділ – 59, 67 
Козацький волосний земельний відділ – 59, 67 
Козацький волосний комітет незаможних селян 

– 82 
Козацький волосний податковий відділ – 67 
Козацький волосний революційний комітет – 67  
Козацький сільський комітет незаможних селян 

– 82, 295  
Козаче-Лагерське поштове відділення – 244-245 
Козаче-Лагерський сільський комітет/каса 

взаємної допомоги – 86 
Колгосп «3-й Станіславський», Станіславська 

сільрада – 90, 92 
Колгосп «Батрак», Білозерська сільрада – 300 
Колгосп «Індустрія», Понятівська сільрада – 298 
Колгосп «Незаможник», Посад-Покровська 

сільрада – 299 
Колгосп «Піонер» – 75  
Колгосп «Промінь», Скадовська сільрада – 393 
Колгосп «Селянська культура» – 163  
Колгосп «Хвиля революції», Арнаутська 

сільрада – 296 
Колгосп «Червона Україна», Понятівська 

сільрада – 298 
Колгосп ім. Будьонного, Арнаутська сільрада – 

296 
Колгосп ім. Ворошилова, Арнаутська сільрада – 

296 
Колгосп ім. Калініна, с. Радземля Білозерського 

району – 99  
Колгосп ім. Молотова, Долматівська сільрада – 

102 
Колгосп ім. Петровського, Посад-Покровська 

сільрада – 299 
Колгосп ім. ХVІІ Партз'їзду, Посад-Покровська 

сільрада – 300 
Колгосп ім. ХVІІ Партз'їзду, с. Радземля 

Білозерського району – 99  

Колгосп ім. Шевченка, Киндійська сільрада – 
300 

Командуючий Збройними силами України – 
228, 322 

Командуючий морськими і річковими силами 
Південно-Західного фронту – 175 

Командуючий морськими силами Республіки – 
339 

Командуючий Південно-Західним фронтом – 
211 

Комендант м. Каховка – 71, 111 
Комендант м. Миколаїв – 339 
Комендант м. Херсон – 175, 229, 338 
Комітет по заготівлі при РНК СРСР – 332 
Комуна «Ехо» – 163 
Копанівський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 150 

Костирський сільський комітет незаможних 
селян – 84 

Костогризівський сільський комітет/каса 
взаємної допомоги – 86  

Костянтинівський волосний осередок 
профспілки працівників освіти і 
соціалістичної культури – 264 

Костянтинівський сільський комітет 
незаможних селян – 77  

Кочубеївський сільський комітет незаможних 
селян – 84  

Краснянське волосне земельне управління – 108 
Краснянське земельне товариство – 313 
Краснянський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 108 

Краснянський волосний відділ праці – 108 
Краснянський волосний військовий комісаріат – 

108 
Краснянський волосний продовольчий комітет – 

108 
Краснянський сільський комітет незаможних 
селян – 79 

Краснянський сільський комітет незаможних 
селян – 405 

Криворізька повітова надзвичайна трійка – 145 
Криворізьке відділення Одеської залізниці – 324 
Криворізький окружний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 145 

Криворізький окружний військовий комісаріат – 
145 

 

Л 
Ленінградська товарна біржа – 174 
Ленінградське товариство взаємного кредиту – 

185 
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Лупарівська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
411-412 

Любимівський сільський революційний комітет 
– 72 

Любимо-Павлівський сільський комітет 
незаможних селян – 80  

Любимо-Павлівський сільський революційний 
комітет – 70 

 

М 
Малокаховський сільський комітет незаможних 
селян – 80 

Малокопанівське поштове відділення – 245 
Малолепетиське сільськогосподарське 
кредитно-кооперативне товариство – 383 

Малолепетиський волосний комітет 
самооборони – 418 

Маріїнська волосна особлива паливна трійка – 
55 

Маріїнський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 55 

Маріїнський волосний революційний комітет – 
55  

Маріїнський сільський комітет незаможних 
селян – 77 

Маячківський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 62-63, 151 

Маячківський волосний відділ соціального 
забезпечення – 63 

Мелітопольська міжрайонна контора по 
заготівлі і переробці бавовни – 339 

Мелітопольська окружна зернова спілка 
сільськогосподарських кооперативів – 385 

Мелітопольська окружна податкова комісія – 
381 

Мелітопольська окружна спілка кустарно-
промислової кооперації – 380 

Мелітопольська окружна спілка 
сільськогосподарських кооперативів – 383 

Мелітопольська окружна судово-земельна 
комісія – 387 

Мелітопольська повітова економічна нарада – 
384 

Мелітопольська районна сільськогосподарська 
спілка – 381 

Мелітопольський окружний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 380 

Мелітопольський окружний відділ торгівлі – 
382 

Мелітопольський повітовий виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 378, 382, 383 

Мелітопольський повітовий військовий 
комісаріат – 383 

Мелітопольський повітовий продовольчий 
комітет – 381 

Мелітопольський повітовий революційний 
комітет – 384 

Меловське поштове відділення – 242 
Микільська волосна податкова комісія – 56 
Микільська волосна посівна комісія – 57 
Микільська сільськогосподарська артіль по 

обробці зеленого пару – 56 
Микільське плодоовочеве товариство – 381 
Микільське поштове відділення – 242 
Микільський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 56-57 

Микільський волосний відділ праці – 56 
Микільський волосний відділ управління – 56 
Микільський волосний військовий відділ – 56  
Микільський волосний військовий комісаріат – 

56  
Микільський волосний земельний відділ – 56 
Микільський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 301 

Микільський волосний революційний комітет - 
292 

Микільський сільський комітет незаможних 
селян – 76 

Миколаївська губернська адміністративно-
територіальна комісія – 45 

Миколаївська губернська військова нарада – 45 
Миколаївська губернська військово-

продовольча нарада – 54, 62, 76 
Миколаївська губернська економічна нарада – 

45 
Миколаївська губернська кооперативна спілка – 

322  
Миколаївська губернська особлива військово-

продовольча комісія – 56, 377, 412 
Миколаївська губернська посівна комісія – 59 
Миколаївська губернська рада народного 

господарства – 177 
Миколаївська губернська рада профспілок – 259 
Миколаївська кондитерська фабрика – 327 
Миколаївська митниця – 211, 213 
Миколаївська міська рада Всеукраїнського 

добровільного фізкультурного товариства 
«Спартак» – 363 

Миколаївська обласна контора по заготівлі і 
збуту плодів і овочів («Заготплодоовоч») – 
334, 419, 420 

Миколаївська обласна контора по збуту рибної 
продукції – 354 

Миколаївська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Восход» – 364 

Миколаївська обласна радгоспна секція – 361 
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Миколаївська тракторна база Українського 
автотракторного торговельно-промислового 
акціонерного товариства – 205 

Миколаївське відділення Одеського шкіряного 
тресту – 413 

Миколаївське відділення Херсонської 
губернської контори сільськогосподарської 
кооперації – 377 

Миколаївське губернське відділення 
Державного політичного управління УСРР – 
65  

Миколаївське губернське лісове управління – 
163, 164 

Миколаївське губернське статистичне бюро – 
191 

Миколаївське губернське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 153, 174, 175 

Миколаївське обласне архівне управління – 271 
Миколаївське обласне земельне управління – 

108, 392, 393, 394 
Миколаївське окружне архівне управління – 271 
Миколаївський бавовноочисний завод – 339, 

341, 345 
Миколаївський губернський виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 45, 53-60, 62, 
63, 65, 67-69, 71-76, 85, 94, 96, 98, 107-110, 
118, 123, 130, 136, 140, 144, 151-155, 195, 228, 
247, 285, 286, 290-293, 297, 306, 310, 312, 318, 
367, 412, 418 

Миколаївський губернський відділ народного 
господарства – 65  

Миколаївський губернський відділ народного 
зв’язку – 241, 242-247, 280-282, 351, 416 

Миколаївський губернський відділ народної 
освіти – 291 

Миколаївський губернський відділ політичної 
просвіти – 152 

Миколаївський губернський відділ праці – 108 
Миколаївський губернський відділ соціального 

забезпечення – 59 
Миколаївський губернський земельний відділ – 

62, 73, 96, 136, 163, 170, 198, 200, 291, 412 
Миколаївський губернський військовий 

комісаріат – 108, 228, 230, 312, 376 
Миколаївський губернський комісаріат по 

продовольству – 65, 96 
Миколаївський губернський комітет допомоги 

голодуючим – 68, 108, 122, 172, 291 
Миколаївський губернський комітет допомоги 

хворим та пораненим червоноармійцям – 111 
Миколаївський губернський комітет КП(б) 

України – 60 
Миколаївський губернський комітет 

незаможних селян – 85, 294 
Миколаївський губернський посівний комітет – 

201 

Миколаївський губернський продовольчий 
комітет – 54, 108, 155, 286, 291, 306 

Миколаївський губернський революційний 
комітет – 109, 153, 155 

Миколаївський державний історичний архів – 
271 

Миколаївський обласний відділ внутрішньої 
торгівлі – 358 

Миколаївський обласний відділ місцевої 
промисловості – 358 

Миколаївський обласний комітет КП(б) України 
– 114  

Михайлівське поштове відділення – 244 
Михайлівський сільський комітет незаможних 
селян – 79  

Михайлівський сільський революційний комітет 
– 71 

Міністерство автомобільної промисловості 
СРСР – 370 

Міністерство бавовництва СРСР – 344, 345 
Міністерство бавовництва УРСР – 339, 343, 344, 

345 
Міністерство вищої освіти УРСР – 215, 222 
Міністерство вищої та середньої спеціальної 

освіти СРСР – 222 
Міністерство вищої та середньої спеціальної 

освіти УРСР – 216, 218, 222 
Міністерство внутрішніх справ УНР – 140 
Міністерство електронної промисловості СРСР 

– 304  
Міністерство заготівлі СРСР – 326 
Міністерство заготівлі УРСР – 127 
Міністерство зовнішньої торгівлі УРСР – 211 
Міністерство комунального господарства УРСР 

– 206, 207 
Міністерство легкої і харчової промисловості 

СРСР – 327 
Міністерство легкої промисловості УРСР – 330, 

342, 343, 411 
Міністерство лісової та деревообробної 

промисловості СРСР – 417 
Міністерство лісової та деревообробної 

промисловості УРСР – 417 
Міністерство машинобудування України – 370 
Міністерство меліорації та водного 

господарства СРСР – 395 
Міністерство морського та річкового флоту 

СРСР – 160 
Міністерство морського флоту СРСР – 187-189, 

226 
Міністерство освіти УРСР – 202, 216, 219, 359 
Міністерство пошти і телеграфів УНР – 244, 

247, 281, 282 
Міністерство продовольчих резервів СРСР – 326 
Міністерство продовольчих справ УНР – 140 
Міністерство промислової політики України – 

394 
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Міністерство промисловості будівельних 
матеріалів УСРР – 389 

Міністерство промисловості продовольчих 
товарів СРСР – 357 

Міністерство промисловості продовольчих 
товарів УРСР – 357 

Міністерство рибної промисловості СРСР – 335 
Міністерство річкового флоту СРСР – 159, 316, 

317 
Міністерство сільського господарства СРСР – 

222, 369  
Міністерство сільського господарства УРСР – 

145, 221, 222, 369 
Міністерство суднобудівної промисловості 

СРСР – 352 
Міністерство текстильної промисловості УРСР 

– 340, 341, 342, 343 
Міністерство торгівлі і промисловості РРФСР – 

264 
Міністерство торгівлі УРСР – 237, 327 
Міністерство торгу та промисловості 

Української Держави – 212 
Міністерство тракторного і 

сільськогосподарського машинобудування 
СРСР – 331, 395 

Міністерство харчової промисловості УРСР – 
327, 348, 357 

Місцевий комітет № 12 профспілки працівників 
освіти при Херсонському окружному відділі 
народної освіти – 254 

Місцевий комітет № 2 профспілки працівників 
освіти при Херсонському окружному відділі 
народної освіти – 265 

Місцевий комітет № 3 профспілки працівників 
місцевого транспорту при Херсонській 
конторі «Експортхліб» – 255 

Місцевий комітет № 3 профспілки працівників 
освіти при Херсонській єврейській 
професійно-технічній школі – 254 

Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових 
працівників при Херсонському окружному 
фінансовому відділі – 255 

Місцевий комітет № 6 профспілки працівників 
освіти при Херсонській єврейській 
професійно-технічній школі – 254 

Місцевий комітет профспілки працівників 
комунального господарства при 
Херсонському окружному відділі 
комунального господарства – 254-255 

Місцевий комітет профспілки працівників 
освіти – 264 

Місцевий комітет профспілки працівників 
освіти при домі робітничих підлітків № 1 – 
254 

Місцевий комітет профспілки працівників 
радянських установ при Херсонському 

міському управлінні радянської робітничо-
селянської міліції – 252 

Місцевий комітет профспілки працівників 
радянських установ при Херсонському 
окружному виконкомі ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
256 

Місцевий комітет профспілки радянських і 
торговельних службовців при Генічеській 
районній спілці сільськогосподарських 
кооперативів – 385 

Місцевий комітет профспілки радянських і 
торговельних службовців при Херсонській 
кредит спілці – 256 

Млин «Прогрес», Білозерська вол. – 71 
Млин ім. 1 Травня, м. Олешки – 86 
Млинарське бюро в м. Херсон – 234 
Московська контора Всесоюзного акціонерного 

товариства з експорту хлібних продуктів – 
172, 173 

Московське кредитне товариство – 122 
Московське товариство взаємного кредиту – 185 
Музиківська волосна виборча комісія – 55 
Музиківська волосна комісія по боротьбі з 

дезертирством – 54 
Музиківське сільське кооперативне товариство 

– 89 
Музиківське сільське споживче товариство – 89  
Музиківський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 54-55, 75, 96, 
297, 324  

Музиківський волосний відділ праці – 54 
Музиківський волосний відділ соціального 

забезпечення – 55 
Музиківський волосний відділ управління – 54 
Музиківський волосний військовий відділ – 54 
Музиківський волосний земельний відділ – 54 
Музиківський волосний комітет 
взаємодопомоги – 295 

Музиківський волосний комітет незаможних 
селян – 70, 75 

Музиківський волосний підвідділ запису актів 
громадянського стану – 55 

Музиківський волосний податковий відділ – 55 
Музиківський волосний революційний комітет – 

70  
М'ясорадгосп, ст. Копані – 350 

Н 
Народне Міністерство фінансів УНР – 212 
Народний комісаріат важкої промисловості 

СРСР – 364, 367 
Народний комісаріат військово-морського 

флоту СРСР – 173 
Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР – 

132, 380 
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Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР – 
50, 53, 59, 64, 66, 76, 94, 116, 119, 121, 123, 
124, 131, 134, 144, 145, 150, 174, 189, 202, 
203, 206, 207, 310, 325, 335, 365, 380 

Народний комісаріат внутрішньої торгівлі СРСР 
– 239, 354, 356, 358, 359, 360, 362, 366 

Народний комісаріат внутрішньої торгівлі УСРР 
– 164, 214, 323, 356, 361, 382, 412  

Народний комісаріат водних шляхів сполучення 
УСРР – 227 

Народний комісаріат водного транспорту УСРР 
– 334 

Народний комісаріат заготівель УРСР – 339 
Народний комісаріат землеробства/земельних 

справ СРСР –392, 393, 394, 408 
Народний комісаріат землеробства/земельних 

справ УСРР – 46, 51, 54, 76, 91, 98, 99, 113, 
116, 120, 125, 126, 130, 134, 137, 147, 154, 
155, 164, 167, 171, 172, 182, 190, 191, 198, 
199, 200-202, 205, 222, 233, 283, 287, 318, 328, 
347, 368, 370, 372, 373, 375, 378, 384, 391, 
393, 408 

Народний комісаріат зернових і тваринницьких 
радгоспів СРСР – 167, 351 

Народний комісаріат зернових і тваринницьких 
радгоспів УРСР – 372 

Народний комісаріат зовнішньої і внутрішньої 
торгівлі СРСР – 157, 173, 214, 237, 326 

Народний комісаріат зовнішньої торгівлі СРСР 
– 172, 181, 203, 211, 212 

Народний комісаріат комунального 
господарства УСРР – 182 

Народний комісаріат легкої промисловості 
СРСР – 345, 367, 413 

Народний комісаріат легкої промисловості 
УРСР – 329 

Народний комісаріат лісової промисловості 
УРСР – 181 

Народний комісаріат мінометного озброєння 
СРСР – 395 

Народний комісаріат місцевої і паливної 
промисловості УРСР – 361 

Народний комісаріат місцевої промисловості 
УСРР – 367 

Народний комісаріат освіти УСРР – 110, 114, 
131, 133,134, 178-181, 214, 215, 221, 227, 231, 
288, 368, 414 

Народний комісаріат охорони здоров’я УСРР – 
47, 87, 126, 153, 193-195, 298, 348, 355, 388, 
402 

Народний комісаріат постачання СРСР – 236, 
332, 348, 354, 357, 360, 363 

Народний комісаріат постачання УСРР – 203, 
235, 236, 327, 332, 336, 353, 355, 356, 373, 421  

Народний комісаріат пошти і телеграфів РРФСР 
– 174, 245 

Народний комісаріат праці та соціального 
забезпечення РРФСР – 180 

Народний комісаріат праці СРСР – 172, 183, 
195, 330, 387 

Народний комісаріат праці УСРР – 67, 69, 81, 
99, 113, 133, 149, 161, 166, 169, 170, 171, 173, 
181, 183, 184, 199, 234, 239, 249, 250, 252, 
256, 258, 263, 269, 281, 298, 324, 351, 360, 
361, 376, 379, 382, 391, 403, 413 

Народний комісаріат продовольства РРФСР – 
56, 62 

Народний комісаріат продовольства УСРР – 55, 
56, 83, 115, 155, 156, 177, 204, 205, 229, 321, 
375-377, 379, 383 

Народний комісаріат рибної промисловості 
СРСР – 354 

Народний комісаріат рибної промисловості 
УРСР – 336 

Народний комісаріат річкового флоту СРСР – 
316, 317, 399 

Народний комісаріат робітничо-селянської 
інспекції СРСР – 181, 328 

Народний комісаріат робітничо-селянської 
інспекції УСРР – 162, 163, 319 

Народний комісаріат соціального забезпечення 
УСРР – 80, 85, 87, 121, 126, 130, 153, 209, 
210, 298, 314, 376 

Народний комісаріат текстильної промисловості 
УРСР – 339, 340 

Народний комісаріат торгівлі УСРР – 50, 80, 
124, 130, 132, 166, 173, 214, 235, 236, 287 

Народний комісаріат фінансів РРФСР – 196 
Народний комісаріат фінансів СРСР – 122, 185, 

186, 205, 380 
Народний комісаріат фінансів УСРР – 49, 50, 51, 

87, 91, 113, 120, 124, 125, 131, 134, 148, 171, 
195-197, 203, 241, 320, 321, 326, 328, 347, 361, 
362, 376, 382  

Народний комісаріат харчової промисловості 
СРСР – 348, 357 

Народний комісаріат харчової промисловості 
УСРР/УРСР – 326, 327, 357 

Народний комісаріат шляхів сполучення СРСР – 
46, 158, 187, 226, 263, 317, 398, 401 

Народний комісаріат юстиції СРСР – 271 
Народний комісаріат юстиції УСРР – 55, 150, 

174, 197, 202, 206, 271, 272, 274-276, 277, 373, 
374 

Народний суд 1-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 272 

Народний суд 1-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 277-278 

Народний суд 2-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 272-273 

Народний суд 2-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278  
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Народний суд 3-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 273 

Народний суд 4-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 273 

Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278 

Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка – 279 

Народний суд 5-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 273-274 

Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278 

Народний суд 6-ї дільниці Херсонського 
обласного суду, м. Херсон – 274 

Народний суд 6-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278  

Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Херсон – 274 

Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Берислав – 279 

Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278 

Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Херсон – 274-275 

Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки – 278 

Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Херсон – 275  

Народний суд 10-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Олешки – 279 

Народний суд 10-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 275 

Народний суд 11-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Олешки – 279 

Народний суд 11-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м-ко Тягинка – 275 

Народний суд 12-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Берислав – 275 

Народний суд 12-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Олешки – 279 

Народний суд 13-ї дільниці Мелітопольського 
судового округу, с. Іванівка – 388 

Народний суд 13-ї дільниці Херсонського 
судового округу, с. Велика Олександрівка – 
275-276 

Народний суд 14-ї дільниці Херсонського 
судового округу, с. Качкарівка – 276 

Народний суд 15-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 276 

Народний суд 16-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 276 

Народний суд 17-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 276 

Народний суд 18-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277 

Народний суд 20-ї дільниці Мелітопольського 
судового округу, м. Генічеськ – 388 

Народний суд 21-ї дільниці Мелітопольського 
судового округу, с. Іванівка – 388 

Народний суд 25-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277  

Народний суд 26-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277 

Народний суд 27-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277 

Народний суд 28-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277 

Народний суд 29-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 277 

Народний суд 30-ї дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 416  

Наталинський сільський комітет незаможних 
селян – 84 

Наталівське кооперативне товариство 
«Селянин» – 117 

Наталівський сільський комітет незаможних 
селян – 73, 81  

Наталівський сільський революційний комітет 
– 73 

Науково-виробниче об'єднання «Аметист» – 
352 

Нафтосиндикат – 51 
Начальник військово-продовольчого постачання 

України та Криму – 228 
Начальник залізничної станції Херсон – 46 
Начальник тилу Херсонського повіту – 175 
Нижньодніпровсько-Бузьке державне 

пароплавство – 48, 50, 158, 159, 172, 316, 317, 
398-400, 401 

Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління 
водного транспорту – 45, 158, 211, 263, 337-
339, 398-401 

Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ – 
158, 400, 401 

Нижньодніпровсько-Бузький районний відділ 
охорони здоров'я – 400, 402 

Нижньодніпровсько-Бузький районний комітет 
профспілки працівників водного транспорту 
– 187 

Нижньосірогозький волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 382 

Нижньосірогозький районний комітет 
профспілки працівників освіти («Робос») – 
380  

Новоархангельська амбулаторія – 288 
Новоархангельський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 291-292 

Новоархангельський волосний військовий відділ 
– 291 

Новоархангельський волосний військовий 
комісаріат – 292 
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Новоархангельський волосний земельний відділ 
– 291 

Новобериславський сільський комітет 
незаможних селян – 83 

Нововоронцовська містечкова санітарна комісія 
– 291 

Нововоронцовська народна лікарня – 288 
Нововоронцовська поштово-телеграфна 
контора – 242 

Нововоронцовське кооперативне товариство 
«Батрак» по заготівлі і продажу зернохліба, 
масла, яєць, вовни – 350 

Нововоронцовський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 290-291 

Нововоронцовський волосний відділ народної 
освіти – 291 

Нововоронцовський волосний відділ охорони 
здоров'я – 291 

Нововоронцовський волосний відділ 
соціального забезпечення – 291 

Нововоронцовський волосний військовий відділ 
– 291 

Нововоронцовський волосний земельний відділ 
– 290 

Нововоронцовський волосний податковий відділ 
– 291 

Нововоронцовський містечковий секретаріат 
профспілок – 258 

Новогригорівський сільський комітет 
незаможних селян – 311 

Новокаїрський сільський комітет незаможних 
селян – 409 

Новокам'янське поштове відділення – 242 
Новокам'янський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 292 

Новокам'янський волосний військовий 
комісаріат – 292 

Новокатеринівський сільський комітет 
допомоги голодуючим – 122 

Новокостогризівський сільський революційний 
комітет – 73-74 

Новомаячківська волосна економічна нарада – 
72 

Новомаячківська волосна посівна комісія – 72  
Новомаячківська дільнична виборча комісія – 

391 
Новомаячківська поштово-телеграфна контора 

– 245 
Новомаячківський волосний військовий відділ – 

72 
Новомаячківський волосний революційний 
комітет – 72 

Новомаячківський районний комітет КП(б) 
України – 119 

Новомаячківський сільський комітет 
незаможних селян – 80, 81  

Новомиколаївський сільський комітет 
незаможних селян – 78 

Новонаталівське поштове агентство – 243-244 
Новоолександрівський сільський комітет 
незаможних селян – 404 

Новоолексіївський сільський комітет взаємної 
допомоги – 109 

Новоолексіївський сільський комітет 
незаможних селян – 79 

Новорайська релігійна громада – 313 
Новософіївський сільський комітет 
незаможних селян – 79 

Новотроїцька районна рада спілки спортивних 
товариств – 368 

Новотроїцький волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 387 

Новотроїцький районний відділ культури 
виконавчого комітету – 365 

Новотроїцький районний комітет народного 
контролю – 388-389 

Новотроїцький районний комітет профспілки 
робітників і службовців сільського 
господарства і заготівлі – 387 

Новотроїцький районний комітет у справах 
фізкультури і спорту – 405 

Новотягинський сільський комітет незаможних 
селян – 83 

Новофедорівський сільський комітет 
незаможних селян – 319 

 

О 
Одеська губернська військова нарада – 45  
Одеська губернська економічна нарада – 45, 48 
Одеська губернська комісія незаможних селян – 

74, 75 
Одеська губернська комісія по внутрішній 

торгівлі – 413 
Одеська губернська комісія у справах 

неповнолітніх правопорушників – 166 
Одеська губернська ліквідаційна комісія – 45 
Одеська губернська прокуратура – 59, 176, 374 
Одеська губернська рада народного 

господарства – 177, 234, 394, 413 
Одеська губернська судово-земельна комісія – 

347 
Одеська залізниця – див. Управління Одеської 

ордена Трудового Червоного Прапора 
залізниці 

Одеська команда військ Державного 
політичного управління – 322 

Одеська контора акціонерного товариства 
торгівлі хлібними та іншими 
сільськогосподарськими продуктами – 173 

Одеська митниця – 211, 212 
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Одеська обласна земельна комісія – 393 
Одеська обласна колгосп ферма – 167 
Одеська обласна комісія допомоги дітям – 282 
Одеська обласна контора «Заготзерно» – 326 
Одеська обласна контора «Рудметалоторг» – 361 
Одеська обласна контора Державного банку 

СРСР – 235 
Одеська обласна контора книготорговельних 

підприємств – 358 
Одеська обласна контора по будівництву в 

колгоспах – 190  
Одеська обласна контора по заготівлі і збуту 

плодів і овочів – 419 
Одеська обласна контора по заготівлі худоби – 

373 
Одеська обласна прокуратура – 375 
Одеська обласна рада кооперативних з’їздів – 

321 
Одеська обласна спілка кооперації інвалідів – 

354, 356 
Одеська обласна спілка споживчих товариств – 

353, 358, 363 
Одеська спілка підприємств хімічної 

промисловості – 356 
Одеська філія Всеукраїнської кооперативної 

промислової спілки рибалок – 285 
Одеське відділення Херсонської губернської 

контори сільськогосподарської кооперації – 
377 

Одеське губернське відділення «Укрмедторгу» – 
157 

Одеське губернське відділення профспілки 
сільськогосподарських і лісових робітників – 
251 

Одеське губернське лісове управління – 164, 201 
Одеське губернське правління Всеукраїнського 

товариства допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності 
ім. Леніна «Геть неписьменність» – 232 

Одеське губернське правління Товариства 
друзів хімічної оборони і хімічної 
промисловості СРСР – 230 

Одеське губернське статистичне бюро – 192 
Одеське губернське товариство друзів хімічної 

оборони і хімічної промисловості СРСР – 230 
Одеське губернське товариство 

сільськогосподарського кредиту 
«Сільгоспбанк» – 186 

Одеське губернське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 153, 174-177, 
203, 416, 417 

Одеське губернське управління соціального 
страхування – 403 

Одеське кредитне товариство – 122  
Одеське обласне архівне управління – 271 
Одеське обласне земельне управління – 392-394 

Одеське обласне правління товариства «Друзі 
дітей» – 185 

Одеське обласне товариство допомоги 
нужденним громадянам «Допомога» – 370 

Одеське обласне управління Всесоюзного 
об’єднання по збуту нафтової і газової 
промисловості – 328 

Одеське обласне управління місцевої 
промисловості – 367 

Одеське товариство взаємного кредиту – 185 
Одеське товариство сільськогосподарського 

кредиту – 46, 325 
Одеський губернський адміністративний відділ 

– 287 
Одеський губернський виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 45, 47, 49, 50-53, 61, 66, 69, 72, 74, 
77, 78, 86, 91-93, 95, 96, 101, 103, 106, 112-
114, 116-121, 123-127, 129-131, 134, 136, 137, 
146, 150, 152, 154, 155, 156, 171, 176, 181, 
195, 196, 202, 206, 230, 247, 248, 268, 285-287, 
291, 293, 297, 307, 309, 310, 312, 313, 315, 
318, 322, 367, 406, 411 

Одеський губернський відділ комунального 
господарства – 114, 208 

Одеський губернський відділ народної освіти – 
88, 114, 180 

Одеський губернський відділ охорони здоров’я 
– 51, 123 

Одеський губернський відділ праці – 61, 67, 74 
Одеський губернський відділ соціального 

забезпечення – 209, 210 
Одеський губернський відділ соціального 

страхування – 161 
Одеський губернський відділ управління – 52 
Одеський губернський військовий комісаріат – 

87, 96, 101, 103, 113, 174, 228-230, 287, 312 
Одеський губернський державний контроль – 

178 
Одеський губернський земельний 

відділ/управління – 59, 94, 113, 119, 123, 125, 
126, 129, 136, 154, 155, 163, 170, 182, 198, 
200, 201, 265, 266, 287, 307, 313 

Одеський губернський комітет Міжнародної 
організації допомоги борцям революції – 232 

Одеський губернський комітет профспілки 
будівельних робітників – 251 

Одеський губернський комітет профспілки 
працівників комунального господарства – 
249 

Одеський губернський комітет профспілки 
працівників освіти – 252 

Одеський губернський комітет профспілки 
працівників радянських установ – 253, 254 

Одеський губернський кооперативний комітет – 
50, 239 

Одеський губернський посівний комітет – 109  
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Одеський губернський продовольчий комітет – 
114, 118, 119, 155, 156, 204, 205 

Одеський губернський суд – 271-274, 315 
Одеський губернський фінансовий відділ – 53, 

113, 115, 123, 125, 195-197, 266 
Одеський інститут науково-судової експертизи 

– 195 
Одеський інтендантський речовий склад – 229 
Одеський митний інспектор – 211-213 
Одеський обласний виконавчий комітет ради 

депутатів трудящих – 90, 167, 238, 269, 270, 
299, 352, 353, 358, 360, 361, 365, 375, 392 

Одеський обласний винний трест – 364 
Одеський обласний відділ внутрішньої торгівлі 

– 354, 358 
Одеський обласний комітет КП(б) України – 

270, 367, 415 
Одеський обласний комітет профспілки 

працівників радянських установ – 351 
Одеський обласний машинобудівний трест – 367 
Одеський обласний транспортний трест – 365 
Одеський обласний трест «Головхліб» – 357 
Одеський обласний трест підприємств харчової 

промисловості – 327 
Одеський обласний фінансовий відділ – 347 
Одеський філіал Українського державного 

акціонерного товариства по постачанню 
промисловості і будівництва – 355 

Одеський шкіряний трест – 413 
Одеської ордена Трудового Червоного Прапора 

залізниці Управління – 324 
Однорічні державні курси по підготовці 
бухгалтерів і друкарок – 318 

Одрадокам'янський сільський комітет 
незаможних селян – 83 

Окрема робоча дружина при Херсонському 
повітовому відділі військово-продовольчого 
постачання – 375 

Олександрівський губернський виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 383 

Олександрівський губернський відділ військово-
продовольчого постачання – 379 

Олександрівський губернський військовий 
комісаріат – 383 

Олешківська гарнізонна хлібопекарня – 376 
Олешківська народна лікарня – 148 
Олешківська поштово-телеграфна контора – 

245 
Олешківська районна каса взаємної допомоги – 

85-86 
Олешківська районна податкова комісія – 149 
Олешківська районна рада профспілок – 259 
Олешківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів – 
148, 266 

Олешківська трикласна морехідна школа – 227 

Олешківське дільничне страхове агентство – 
403 

Олешківське лісництво Олешківського району – 
182, 266, 378 

Олешківське міське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 54, 65 

Олешківське районне земельне управління – 149 
Олешківський Будинок відпочинку – 47 
Олешківський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 63 

Олешківський волосний військовий відділ – 63 
Олешківський волосний революційний комітет 

– 149 
Олешківський жіночий монастир – 154 
Олешківський комітет допомоги жертвам 

інтервенції – 148 
Олешківський міський відділ комунального 
господарства – 267 

Олешківський міський відділ народного 
господарства – 66 

Олешківський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 148-152, 164 

Олешківський районний комітет взаємної 
допомоги – 149 

Олешківський районний комітет незаможних 
селян – 149 

Олешківський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 260 

Ольгинський сільський комітет незаможних 
селян – 77  

Ольгівський сільський комітет незаможних 
селян – 81 

Орловська сільгоспартіль, Понятівська сільрада 
– 298 

Орловський сільський комітет незаможних 
селян – 85 

Основське поштово-телеграфне відділення – 
281 

Основські виноградники – 46, 251 
Особлива військово-продовольча комісія 

Південно-Західного фронту – 204 
Особлива сесія народного суду Дніпровського 
повіту – 279 

Осокорівська рибацька промислово-
кооперативна артіль «1 Травня» – 283 

Очаківська міська пожежна команда – 374 
 

П 
Павлівське поштове відділення – 242 
Павлівський сільський осередок профспілки 

працівників освіти – 262 
Пам'ятнянський сільський комітет незаможних 
селян – 294 

Пам'ятнянський сільський революційний 
комітет – 293 
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Перекопська поштово-телеграфна контора – 243 
Першокостянтинівське поштове відділення – 

246 
Першопокровська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів – 
380  

Петрівський сільський комітет незаможних 
селян – 354 

Петровський (Високопільський) районний 
комітет незаможних селян – 85  

Петроградське технічне телеграфне училище – 
243 

Петроградський комерційний банк – 144 
Південна залізниця – 186 
Південна районна комісія по націоналізації 

земель – 182 
Південноукраїнська державна зональна 
машинно-випробувальна станція – 391-392 

Піонерський табір «Ювілейний» – 332 
Покровський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 286 

Покровський волосний комітет незаможних 
селян – 286, 294 

Політичне управління Збройних сил на Україні і 
в Криму – 322 

Понятівська трудова школа – 298 
Посадо-Покровський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 58 

Посадо-Покровський волосний військовий 
відділ – 58 

Посадо-Покровський волосний осередок 
профспілки працівників освіти – 265 

Посадо-Покровський волосний податковий 
відділ – 58 

Посадо-Покровський районний продовольчий 
комітет – 96  

Правління Малогирлянського промислово-
кооперативного товариства трудових 
риболовів «Рибалка» – 283 

Правління Херсонського багатокрамничного 
робітничого кооперативу – 235-236 

Президія Верховної Ради УРСР – 299, 404  
Пригір'ївська сільська каса взаємної допомоги – 

85  
Пригір'ївський сільський комітет незаможних 
селян – 84 

Пригір'ївський сільський осередок товариства 
«Друзі дітей» – 146 

Пристань Берислав – 400 
Пристань Британи – 401 
Пристань Велика Лепетиха – 399 
Пристань Гола Пристань – 401-402 
Пристань Запоріжжя – 399 
Пристань Кам'янка – 400 
Пристань Каховка – 160, 398, 399  

Пристань Качкарівка – 287, 289, 401 
Пристань Козацьке – 398 
Пристань Львове – 400 
Пристань Мала Лепетиха – 398-399 
Пристань Малі Гирла – 399-400 
Пристань Олешки – 398  
Пристань Тарасівка – 399 
Пристань Ушкалка – 398 
Пристань Херсон – 401 
Прогнойська релігійна громада 
Прокуратура 102-ї дільниці м. Скадовськ – 374-

375  
Прокуратура УСРР – 374, 375 
Прокурор СРСР – 375 
Промислово-кооперативна артіль «Південь-

тютюн» – 239 
Проценківська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
96 

Птахівський сільський комітет незаможних 
селян – 78 

Птахівський сільський революційний комітет – 
68 

 

Р 
Рада Дніпровського повітового земельного 
комітету – 413 

Рада Міністрів СРСР – 329 
Рада Міністрів УРСР – 112, 117, 219, 222, 335, 

343 
Рада народних комісарів РРФСР – 52, 64, 111, 

158, 402 
Рада народних комісарів СРСР – 52, 86, 87, 91, 

92, 112, 113, 117-119, 121, 123, 132, 134, 136, 
137, 143-145, 155, 172, 173, 176-180, 182-186, 
190, 193, 196, 197, 203, 204, 205, 211, 212, 
231, 238, 239, 241, 249, 253, 270, 271, 273, 
275, 286, 298, 309, 311, 315, 317, 318, 323, 
326, 328, 351, 352, 354, 356-358, 360-365, 367, 
378, 382, 387, 393, 413, 419, 421 

Рада народних комісарів УСРР/УРСР – 45, 47-
50, 52-55, 58, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 77, 78, 83-
87, 90, 91, 93-97, 101, 103, 106-110, 112-114, 
116-121, 123-133, 136, 137, 139, 141, 143-145, 
147, 150-156, 161, 164, 166, 168, 169, 171-177, 
179-181, 183, 189, 193-196, 198-202, 207, 209, 
212, 213, 215, 231, 236, 241, 247-250, 253, 259, 
261, 266, 270-272, 274, 276, 282, 286, 287, 290, 
291, 295, 297-300, 304, 306-308, 312, 313, 315, 
320, 321, 324, 339, 348, 350, 351, 353, 355, 
360, 361, 367, 370, 372, 378, 380-384, 392, 393, 
403, 409, 411, 415, 418 

Рада Народних Міністрів УНР – 212  
Рада народного господарства УРСР – 51, 302, 

303, 327, 331 
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Рада Праці та Оборони/Рада Праці та Оборони 
СРСР – 52, 86, 87, 158, 172, 177, 186, 187, 
190, 191, 197, 204, 205, 228, 328, 337, 377, 419 

Рада промислової кооперації УРСР 
(Укрпромрада) – 240 

Рада робітничої і селянської оборони – 178, 194, 
200, 377 

Радгосп «Агаймани», Новогригорівська вол. – 
385 

Радгосп «Антонівка», Краснянська вол. – 200 
Радгосп «Асканія-Нова» – 155 
Радгосп «Винрозсадник», Антонівська селищна 

рада – 97  
Радгосп «Дніпро» – 165 
Радгосп «Дружба», с. Качкарівка 
Бериславського району – 165 

Радгосп «Комуніст», с. Зміївка Бериславського 
району – 170-171 

Радгосп «Паризька комуна», Херсонський пов. – 
200 

Радгосп «Перемога наймитів» – 251 
Радгосп «Радянська земля», с. Радземля 
Білозерського району – 98-99, 251 

Радгосп «Робітниця», Олешківська вол. – 154 
Радгосп «Таврійський», с. Новопокровка 
Новотроїцького району – 405-406 

Радгосп «Циммервальд», Голопристанський 
район – 171, 251 

Радгосп «Червона зірка», Краснянська вол. – 200 
Радгосп «Червоний Маяк», с. Червоний Маяк 

Бериславського району – 251 
Радгосп ім. Куйбишева, смт Комишани 
Херсонського району – 99 

«Радгоспбавовна», трест – 191 
Раденський сільський комітет/каса взаємної 

допомоги – 86  
Раденський сільський осередок Товариства 

авіації і повітроплавання України і Криму – 
152 

Раденський сільський осередок товариства 
Міжнародної організації допомоги борцям 
революції – 152 

Радіотелеграфне агентство України – 46 
Революційна Військова Рада Південно-західного 

фронту – 194 
Революційна Військова Рада Республіки 

(РРФСР) – 69, 113, 117, 126, 132, 155, 179, 
228, 275, 322, 375, 380, 383 

Редакція Бериславської районної газети 
«Соціалістична перемога» – 227 

Редакція газети «Червона Зірка», м. Херсон – 
415 

Рибальченська релігійна громада – 286 
Рибальченське поштове відділення – 245 
Рибальченське промислово-кооперативне 
товариство трудових риболовів по вилову 
риби «Перемога» – 284-285 

Рибальченський сільський осередок профспілки 
працівників місцевого транспорту – 262 

Робітничий комітет профспілки 
сільськогосподарських і лісових робітників 
при Херсонському лісництві – 255 

Робітничо-Селянський уряд – 54, 110, 154 
Рогачицьке птахівницьке товариство – 381 
Рождественський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 364 

Роксандрівська виробничо-кооперативна артіль 
ім. Ворошилова по заготівлі будівельних 
матеріалів та сировини – 390 

Романо-Булгаківський сільський комітет 
незаможних селян – 295 

Російсько-американське товариство «Плугатар» 
– 211 

Російсько-американське товариство «Червоний 
прапор» – 211 

Рубанівське кущове об'єднання колгоспів 
«Маяк» – 387 

 

С 
Санаторій «Гопри» – 365 
Сергіївський сільський революційний комітет – 

73 
Сільськогосподарський банк СРСР – 238 
Сільськогосподарський технікум захисту рослин 

«Комунар», с. Юрицине Генічеського району 
– 414 

Скадовська дослідна станція УкрНДІ 
зрошуваного землеробства – 369 

Скадовська заготівельна контора – 155 
Скадовська поштово-телеграфна контора – 244 
Скадовська районна продовольча комісія – 61 
Скадовська районна страхова каса – 403 
Скадовське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 416 

Скадовське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 416 

Скадовський бавовноочисний завод - 345 
Скадовський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 61 

Скадовський волосний відділ народної освіти – 
61 

Скадовський волосний відділ соціального 
забезпечення – 61 

Скадовський волосний військово-революційний 
комітет – 69 

Скадовський гарнізон – 69, 106 
Скадовський дитячий будинок – 106  
Скадовський курорт – 47 
Скадовський митний пост 212-213 
Скадовський міський комітет допомоги 

голодуючим – 106 
Скадовський морський порт – 172, 188, 263, 319 
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Скадовський прикордонний особливий відділ – 
61 

Скадовський прикордонний особливий пункт – 
293 

Скадовський районний комітет незаможних 
селян – 78, 79 

Скадовський районний комітет політичної 
просвіти – 61  

Скадовський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 261 

Скадовський районний комітет профспілки 
працівників радянських установ – 261 

Скадовський районний комітет профспілки 
радянських і торговельних службовців – 261 

Скадовський районний продовольчий комітет – 
68  

Скадовський районний професійний 
секретаріат – 260 

Скадовський районний робітничий комітет 
профспілки працівників місцевого 
транспорту – 261 

Скадовський театр – 106 
Снігурівське районне управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 325 
Снігурівський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 148 

Снігурівський районний адміністративний 
відділ – 98 

Снігурівський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 97, 98, 325 

Снігурівський районний земельний відділ – 325 
Софіївська школа, Голопристанський р-н – 57 
Софіївський сільський комітет незаможних 
селян – 81 

Софіївський шкільний батьківський комітет – 57 
Спілка письменників України – 353  
Спілка сільськогосподарської бавовняної 

кооперації («Бавовцентр») – 205 
Спілка українських національних організацій 

Херсонського району – 323 
Станіславська волосна зоотехнічна комісія – 58 
Станіславська волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції 

Станіславське відділення корабельної контори 
Херсонської митниці – 212 

Станіславське волосне культурно-просвітнє 
товариство – 57 

Станіславське кооперативне товариство 
«Вітрильник» – 91 

Станіславське кооперативне товариство 
«Водтранс» – 91 

Станіславське сільське кооперативне товариство 
«Нова громада» – 92  

Станіславський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 57-58, 95 

Станіславський волосний відділ народної освіти 
– 57 

Станіславський волосний військовий відділ – 57 
Станіславський волосний військовий комісаріат 

– 57 
Станіславський волосний земельний відділ – 57, 

58 
Станіславський волосний комітет незаможних 
селян – 76  

Станіславський волосний податковий відділ – 
57, 58 

Станіславський волосний посівний комітет – 57 
Станіславський волосний революційний 
комітет – 57, 58, 69, 415 

Станіславський гарнізон – 57, 415 
Станіславський містечковий секретаріат 
профспілок – 258 

Станіславський сільський комітет незаможних 
селян – 293 

Станіславський сільський осередок КП(б) 
України – 90 

Станіславський сільський осередок ЛКСМУ – 
90 

Старозбур’ївський сільський осередок 
профспілки працівників місцевого 
транспорту 

Старозбур'ївська трудова школа № 1 – 103 
Старозбур'ївська трудова школа № 4 – 103 
Старозбур'ївський сільський осередок 

товариства «Друзі дітей» – 103 
Старозбур'ївський сільський революційний 
комітет – 293 

Старомаячківський сільський комітет 
незаможних селян – 81 

Старошведська волосна комісія по боротьбі з 
дезертирством – 60 

Старошведське поштове відділення – 243 
Старошведський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 60, 71 

Старошведський волосний комітет незаможних 
селян – 84 

Старошведський сільський комітет 
незаможних селян – 83-84 

Строганівське поштове відділення – 243 
 

Т 
Тарасівський сільський комітет незаможних 
селян – 79 

Ташкентський бавовноочисний завод – 339  
Тащанак-Дмитрівське поштове відділення – 246 
Тимчасовий уряд – 245, 280 
Товариство «Друзі радіо СРСР» – 130 
Товариство «Селянський будинок» – 133 
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Товариство авіації, повітроплавання і хімії 
України («Аерохім») – 233 

Товариство друзів хімічної оборони і хімічної 
промисловості СРСР («Доброхім»), осередки 
– 149, 288, 308 

Товариство роздрібної торгівлі «Ларьок» – 50 
Товариство сприяння авіації та повітряному 

флоту України, осередки – 234, 308 
Товариство Червоного Хреста – 98 
Трифонівська сільська каса взаємодопомоги – 

308 
Трифонівське земельне товариство – 308 
Трифонівський сільський осередок товариства 

«Друзі дітей» – 308 
Трудова сесія народного суду при Херсонському 
окружному суді – 272 

Тугарське поштове відділення управління 
Одеського поштово-телеграфного округу – 
247 

Тягинська волосна управа (УНР) – 140 
Тягинська народна лікарня – 60, 68 
Тягинська сільська управа – 140 
Тягинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 60, 138 

Тягинський волосний відділ охорони здоров'я – 
68  

Тягинський волосний відділ управління – 68 
Тягинський волосний військовий відділ – 68 
Тягинський волосний земельний відділ – 68 
Тягинський волосний комітет незаможних 
селян – 294 

Тягинський волосний податковий відділ – 68  
Тягинський волосний революційний комітет – 68 
Тягинський сільський комітет незаможних 
селян – 83, 138 

 

У 
Українська будівельна контора з колгоспного 

будівництва («Укрколгоспбуд») – 190 
Українська економічна рада – 46, 52, 67, 74, 86, 

87, 112, 124, 172, 199-201, 208, 384, 393 
Українська комісія по боротьбі з контрабандою 

– 211 
Українська рада трудової армії – 177 
Українська спілка насіннєвої кооперації – 169, 

170 
Українська спілка сільськогосподарської 

кооперації «Централ» – 321 
Українська спілка споживчих кооперативних 

організацій – 365 
Українське автотракторне торговельно-

промислове акціонерне товариство 
(«Укравтопромторг») – 205 

Українське акціонерне товариство з експорту 
хлібних продуктів («Укрекспортхліб») – 172, 
173 

Українське акціонерне товариство по туризму та 
екскурсіях «Укрпрофтур» – 409 

Українське акціонерне товариство торгівлі 
сільськогосподарськими машинами та 
знаряддями «Плугатар» – 324 

Українське бюро профспілки робітників-
металістів – 379 

Українське відділення Всесоюзного державного 
об'єднання з постачання та збуту шкіри – 413 

Українське відділення Всесоюзного державного 
об'єднання по збуту лісо продукції – 362 

Українське державне акціонерне товариство по 
постачанню промисловості і будівництва 
(«Укрпостач») – 355 

Українське державне об’єднання кондитерської 
промисловості («Укркондитерпром») – 326 

Українське курортне управління – 363 
Українське лісопромислове товариство на паях 

(«Укрліс») – 234, 251 
Українське метеорологічне бюро – 47 
Українське об’єднання радгоспів 
Українське об'єднання консервної 

промисловості («Укрконсерв») – 332-334, 348  
Українське швейне об'єднання – 329 
Український бавовняний комітет – 190, 191 
Український бавовняний трест 

(«Укрбавовнотрест») – 190, 357 
Український виноградно-виробничий трест 

(«Укрвинтрест») – 364 
Український городній трест – 99 
Український комітет державних споруд – 186 
Український консервний трест («Укрконсерв») – 

348  
Український науково-дослідний інститут 
зрошуваного землеробства – 369-370 

Український протичумний комітет – 200 
Український ремонтний трест – 331 
Український республіканський комітет 

профспілки працівників лісової, паперової і 
деревообробної промисловості – 417 

Український республіканський комітет 
профспілки працівників промисловості 
товарів широкого вжитку – 330 

Український республіканський трест макаронної 
промисловості («Укрмакаронтрест») – 357 

Український республіканський трест 
обозобудування – 330 

Український республіканський трест по ремонту 
тракторів («Укртрактороремонт») – 370 

Український сільський комітет незаможних 
селян – 409 

Український театральний гурт – 106  
Український трест кондитерської промисловості 

(«Укркондитетрест») – 327 
Український трест підприємств рибної 

промисловості («Укррибтрест») – 214 
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Український трест по заготівлі бавовни 
(«Укрзаготбавовна») – 339, 340, 343-345 

Український трест поліграфічної промисловості 
(«Укрполіграфтрест») – 367 

Український трест риболовецьких колгоспів – 
335 

Український трест сільськогосподарського 
будівництва («Укрсільгоспбуд») – 391 

Український трест сільськогосподарського 
машинобудування («Укртрестсільмаш») – 46, 
114, 323, 324 

Український хлібозаготівельний і 
борошномельний трест («Укрхліб») – 173 

Український Чорноморський державний рибний 
трест – 334-336 

Український шкіряний трест («Укршкіртрест») – 
168 

«Укрводбуд», трест – 89 
«Укрмедторг», трест 
Уповноважений Комітету заготівель при РНК 

СРСР по Одеській області – 408, 419 
Уповноважений Міністерства фінансів РРФСР 

по Україні – 177 
Уповноважений Наркомату заготівель УСРР по 

Цюрупинському району – 419 
Уповноважений Одеського філіалу Українського 
державного акціонерного товариства по 
постачанню промисловості і будівництва – 
355 

Уповноважений Одеської губернської судово-
земельної комісії по Херсонському округу – 
347 

Уповноважений Ради у справах релігійних 
культів при Раді Міністрів СРСР по 
Херсонській області – 404 

Уповноважений ЦК КП(б) України по 
Миколаївській області – 116 

Управління виправно-трудових установ УСРР – 
361 

Управління військово-продовольчого 
постачання УСРР та Криму – 376, 377 

Управління державними морськими 
суднопідйомними, водолазними і 
рятувальними роботами 
(«Держсуднопідйом») – 162 

Управління машинобудівної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 331 

Управління металургійної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 331 

Управління морського транспорту Чорного моря 
– 187 

Управління нафтопереробної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 331 

Управління об'єднанням Херсонської 
промисловості Одеської губернської ради 
народного господарства – 234  

Управління Одеського гірничого округу – 124 

Управління Одеського поштово-телеграфного 
округу – 241-247, 280-282, 351 

Управління Одеської ордена Трудового 
Червоного Прапора залізниці – 324 

Управління Південного округу зв'язку – 241 
Управління промисловості будівельних 

матеріалів Чорноморського Раднаргоспу – 
389 

Управління у справах поліграфії та видавництв 
Ради Міністрів УРСР – 366 

Управління Українського митного округу – 211-
213 

Управління Уповноваженого Всеукраїнської 
кооперативної спілки технічних культур і 
бавовництва в м. Херсон – 190-191 

Управління харчової промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 332, 357 

Управління хімічної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 331 

Управління Чорноморсько-Азовського митного 
округу – 211 

Управління Чорноморського округу народного 
зв’язку – 241-246, 264, 280-282, 351, 416 

Уряд Української Держави – 140, 244 
Уряд Української Народної Республіки – 140 
 

Ф 
Федорівська амбулаторія, Херсонський район – 

88 
Фирсівський сільський комітет незаможних 

селян – 310 
 

Х 
Харківська контора Українського бавовняного 

комітету – 191 
Харківська обласна контора Всесоюзного 

об'єднання складської та транспортно-
експедиційної справи – 328 

Харківська товарна біржа – 174 
Херсонська автобаза Миколаївської обласної 
контори по заготівлі плодів і овочів – 420 

Херсонська артіль «Червоний моряк» по 
перевезенню овочів, піску, льоду та інших 
матеріалів по Дніпру – 354 

Херсонська база (нафтосклад) 
«Союзнафтозбут» – 328 

Херсонська база по збуту лісопродукції – 362 
Херсонська бактеріологічна лабораторія – 200 
Херсонська берегова група Чорноморської 
контори «Водресткафе» – 356 

Херсонська бібліотека – 46 
Херсонська біржа праці – 231, 232 
Херсонська будівельна контора «Хліббуд» – 173 
Херсонська в’язниця – 174, 272 
Херсонська ветеринарно-бактеріологічна 
лабораторія – 166 

487 



 

Херсонська виправно-трудова 
сільськогосподарська колонія – 361 

Херсонська виробнича майстерня 
Всеукраїнського філіалу Всесоюзного 
акціонерного товариства машино-
тракторних станцій – 390 

Херсонська гарнізонна хлібопекарня – 228, 377, 
378 

Херсонська губерніальна управа – 323 
Херсонська губернська адміністративно-

територіальна комісія – 45 
Херсонська губернська військова нарада – 45 
Херсонська губернська військово-продовольча 

нарада – 61, 71 
Херсонська губернська економічна нарада – 45, 

95 
Херсонська губернська комісія по боротьбі з 

дезертирством – 71, 229 
Херсонська губернська контора Всеросійського 
центру сільськогосподарської кооперації – 
376-377 

Херсонська губернська організація КП(б) 
України – 53 

Херсонський губернський продовольчий 
комітет – 377 

Херсонська губернська рада народного 
господарства – 177, 178, 302, 303 

Херсонська державна будівельна контора – 167 
Херсонська державна взуттєва фабрика – 47, 51 
Херсонська державна типографія ім. Леніна – 

208, 367 
Херсонська дорожньо-експлуатаційна дільниця 

– 265-366 
Херсонська єврейська професійно-технічна 

школа – 179 
Херсонська збутова база Всеукраїнського 
об'єднання по заготівлі плодів і овочів – 419 

Херсонська зональна станція бавовництва – 190, 
191, 369 

Херсонська казенна палата – 211 
Херсонська комісія по боротьбі з трудовим 
дезертирством при комісарі Херсонського 
порту – 189 

Херсонська комісія у справах неповнолітніх 
правопорушників – 166 

Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова 
– 51, 326-327 

Херсонська консервна фабрика – 171-172, 365 
Херсонська контора «Агро-Джойнт» – 161, 183, 

233, 241 
Херсонська контора водних ресторанів і буфетів 

Дніпровського басейну – 366 
Херсонська контора Всесоюзного акціонерного 
товариства з експорту хлібних продуктів – 
172-173, 255 

Херсонська контора Всесоюзного об'єднання з 
експорту лісових матеріалів – 181 

Херсонська контора Дніпровського 
держпароплавства – 162 

Херсонська контора Нижньодніпровсько-
Бузького держпароплавства – 46, 398, 399, 
401 

Херсонська контора поштово-телеграфного 
зв’язку – 162 

Херсонська контора торгівлі хлібом «Союзхліб» 
– 326 

Херсонська контора Українського шкіряного 
тресту – 168 

Херсонська конфетна фабрика ім. Войкова – 326  
Херсонська кооперативно-виробничо-
промислова артіль по виготовленню 
фургонів «Селянський фургон» – 352 

Херсонська кооперативно-трудова артіль по 
перевезенню вантажів між портами 
Чорного і Азовського морів і рік Дніпра і Бугу 
«Вітрильний флот» – 239 

Херсонська кредитна спілка – 46, 170, 198, 283, 
323, 347 

Херсонська макаронна фабрика – 357 
Херсонська митниця – 46, 212, 213, 401 
Херсонська міжрайонна багатопромислова 
спілка виробництв і трудових колективів – 
240, 283-285, 352, 360, 362  

Херсонська міжрайонна база Миколаївської 
обласної контори по збуту рибної продукції – 
354 

Херсонська міжрайонна база Одеської обласної 
спілки споживчих товариств – 358 

Херсонська міжрайонна колгоспна школа – 368 
Херсонська міжрайонна контора Одеської 
обласної контори по заготівлі худоби – 373 

Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких 
колгоспів – 335-336 

Херсонська міжрайонна спілка риболовецької 
споживчої кооперації – 363 

Херсонська міжрайонна станція по боротьбі зі 
шкідниками сільського і лісового 
господарства – 172 

Херсонська міська державна нотаріальна 
контора – 213 

Херсонська міська комісія допомоги дітям – 
282-283 

Херсонська міська кооперативна спілка по 
виробництву харчових продуктів – 359 

Херсонська міська паливна контора – 269, 360-
361 

Херсонська міська проектно-кошторисна 
контора – 362 

Херсонська міська прокуратура – 375 
Херсонська міська рада Всеукраїнського 
добровільного фізкультурного ордена Леніна 
товариства промислової кооперації 
«Спартак» – 363 
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Херсонська міська рада професійних спілок – 
350-351 

Херсонська міська ремонтно-будівельна 
контора – 361 

Херсонська міська санітарно-епідемічна 
інспекція – 355 

Херсонська міська санітарно-епідемічна 
лабораторія – 195 

Херсонська міська спілка житлово-
кооперативних товариств – 182, 361 

Херсонська міська управа – 323 
Херсонська народна лікарня № 2 – 64 
Херсонська народна лікарня № 5 – 402 
Херсонська обласна державна адміністрація – 

366 
Херсонська обласна контора по заготівлі м'ясо-
молочних продуктів «М'ясомолзбут» – 421 

Херсонська обласна рада промислової 
кооперації – 240 

Херсонська обласна рада професійних спілок – 
189 

Херсонська обласна станція юних натуралістів 
– 359 

Херсонська окружна біржова комісія – 48 
Херсонська окружна бюджетна комісія – 49 
Херсонська окружна виборча комісія – 270, 414, 

391, 392 
Херсонська окружна військова нарада – 52, 374 
Херсонська окружна економічна нарада – 45, 48, 

52 
Херсонська окружна зернова спілка 
сільськогосподарських колективів – 169-170 

Херсонська окружна інспектура соціального 
забезпечення – 209-210, 287 

Херсонська окружна інспекція праці 183-184, 
395 

Херсонська окружна каса соціального 
страхування – 161, 402, 403 

Херсонська окружна колгоспна секція – 46 
Херсонська окружна колегія адвокатів – 45  
Херсонська окружна комісія допомоги 

демобілізованим червоноармійцям – 49 
Херсонська окружна комісія допомоги дітям – 

86, 133, 140, 282 
Херсонська окружна комісія національних 

меншин – 48  
Херсонська окружна комісія/комітет 
незаможних селян – 74-75, 76-84 

Херсонська окружна комісія по виборах 
народних засідателів – 272, 277 

Херсонська окружна комісія по відділенню 
церкви від держави – 49, 50,  

Херсонська окружна комісія по реорганізації 
сільськогосподарської кооперації – 320 

Херсонська окружна комісія по святкуванню 20-
річчя революції 1905 року – 114 

Херсонська окружна комісія у справах 
українізації – 213-214 

Херсонська окружна контора Всеукраїнського 
об'єднання по заготівлі плодів і овочів – 420-
421 

Херсонська окружна контора Всеукраїнської 
торгової контори з експорту та імпорту – 
157 

Херсонська окружна контора з оцінки будівель 
– 171  

Херсонська окружна контора зв'язку – 241-242 
Херсонська окружна контора соціального 
страхування – 171 

Херсонська окружна надзвичайна комісія по 
боротьбі з неписьменністю – 180 

Херсонська окружна планова комісія – 193-194 
Херсонська окружна податкова комісія – 87, 88, 

91, 92, 113, 196, 266, 300 
Херсонська окружна податкова трійка – 45, 48 
Херсонська окружна посівна трійка - 94  
Херсонська окружна призовна комісія – 50, 87 
Херсонська окружна прокуратура – 45, 50, 94, 

176, 195, 280, 286, 374 
Херсонська окружна рада професійних спілок – 

248, 253, 255, 257, 258, 262, 264 
Херсонська окружна рада товариства «Друзі 
дітей» – 231 

Херсонська окружна рада Товариства авіації, 
повітроплавання і хімії України – 233 

Херсонська окружна рада Товариства сприяння 
обороні і авіаційно-хімічному будівництву – 
230, 233-234 

Херсонська окружна рада фізичної культури – 
231, 289 

Херсонська окружна робітничо-селянська 
інспекція – 45, 47, 162-163, 204 

Херсонська окружна санітарна нарада – 50 
Херсонська окружна селянська секція – 210 
Херсонська окружна скотарська спілка 
колективних господарств 
«Скотарколгоспспілка» – 197-198 

Херсонська окружна спілка кустарів – 51 
Херсонська окружна спілка кустарно-
промислових і кредитних кооперативів – 239 

Херсонська окружна спілка 
сільськогосподарських колективів – 347 

Херсонська окружна спілка 
сільськогосподарських кредитних товариств 
– 46, 50 

Херсонська окружна спілка 
сільськогосподарської кредитної кооперації – 
105 

Херсонська окружна страхова контора – 402 
Херсонська окружна судово-земельна комісія – 

113, 170, 177, 201, 267, 347, 368, 374 
Херсонська оптова база Миколаївської обласної 
радгоспної секції – 361 
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Херсонська ощадна каса № 71 – 328 
Херсонська паперово-прядильна фабрика – 184 
Херсонська паротурбінна електростанція – 207, 

249, 253, 351 
Херсонська повітова адміністративно-

територіальна комісія – 53  
Херсонська повітова бюджетна комісія – 53 
Херсонська повітова економічна нарада – 45, 

207 
Херсонська повітова земська каса дрібного 

кредиту – 323 
Херсонська повітова комісія допомоги 

голодуючим – 156 
Херсонська повітова комісія по боротьбі з 

дезертирством – 54, 57, 71, 229, 290, 291 
Херсонська повітова комісія по боротьбі з 
наслідками голоду – 45, 172 

Херсонська повітова надзвичайна комісія по 
боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і 
посадовими злочинами – 147, 156, 175, 176, 
229 

Херсонська повітова народна управа (УНР) – 
140 

Херсонська повітова особлива військово-
продовольча комісія – 56, 69, 140 

Херсонська повітова посівна комісія/комітет – 
59, 97 

Херсонська повітова продовольча нарада – 411 
Херсонська повітова рада кооперативних спілок 

– 321 
Херсонська повітова рада народних суддів – 275 
Херсонська повітова рада народного 

господарства – 64, 177, 178 
Херсонська повітова рада професійних спілок – 

247, 253 
Херсонська повітова робітничо-селянська 
інспекція – 57, 156, 207, 291 

Херсонська портова митниця – 211 
Херсонська поштово-телеграфна контора – 64, 

241, 245, 264, 282 
Херсонська продуктивно-кооперативна артіль 

«Допоміжник селу» по переробці зерна на 
борошно, крупу – 352 

Херсонська продуктивно-кооперативна артіль 
«М'ясорибконсерв» по виготовленню 
м'ясорибних консервів – 353 

Херсонська продуктивно-кооперативна артіль 
«Промкоопхарч» – 362 

Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з 
виготовлення і ремонту меблів 
«Механізований мебляр» – 239 

Херсонська продуктивно-кооперативна артіль 
по виготовленню і продажу мила, синьки, 
соди, олійних і емалевих фарб 
«Маслохімфарба» – 356 

Херсонська продуктивно-кооперативна артіль 
по обробці шкіри «Сила» – 240, 241 

Херсонська професійно-технічна школа 
садівництва і агрономії – 179 

Херсонська професійно-технічна школа 
сільськогосподарського машинобудування – 
179 

Херсонська психіатрична лікарня – 88  
Херсонська радянська партійна школа – 227 
Херсонська районна будівельна контора 
сільськогосподарського будівництва – 391 

Херсонська районна земельна комісія – 393 
Херсонська районна зернова спілка – 162 
Херсонська районна колгоспно-будівельна 
дільниця – 190 

Херсонська районна контора Всеукраїнської 
спілки сільськогосподарської кооперації – 360 

Херсонська районна контора Українського 
хлібозаготівельного і борошномельного 
тресту – 166 

Херсонська районна кооперативна спілка 
рибалок (Дніпрорибакспілка) – 240, 283, 284 

Херсонська районна податкова комісія – 88, 89, 
92, 94, 196 

Херсонська районна спілка кустарно-
промислових і кредитних кооперативів – 390  

Херсонська районна спілка 
сільськогосподарських колективів – 356, 390 

Херсонська районна спілка споживчих 
товариств – 359-360 

Херсонська районна страхова комісія – 157 
Херсонська районна судово-земельна комісія 
Херсонської окружної судово-земельної 
комісії – 170 

Херсонська революційна рада поштово-
телеграфних працівників – 264 

Херсонська річкова транспортна флотилія – 211 
Херсонська рота особливого призначення – 322 
Херсонська спілка кредитних і позичково-
ощадних товариств – 321 

Херсонська спілка мисливців – 199 
Херсонська спілка сільськогосподарської 
кредитної кооперації – 320-321, 355 

Херсонська телефонна мережа – 416 
Херсонська товарна біржа – 173-174 
Херсонська торгово-промислова фірма 

«Красень» – 329-330 
Херсонська торгово-промислова школа – 227 
Херсонська транспортна контора Всесоюзного 
об'єднання складської та транспортно-
експедиційної справи – 328 

Херсонська транспортно-тарова контора 
Одеської обласної спілки споживчих 
товариств – 353 

Херсонська трихіноскопічна станція – 200 
Херсонська тютюнова фабрика промислово-
кооперативної артілі «Південь-тютюн» – 
239 
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Херсонська філія Всеукраїнського 
кооперативного банку – 205 

Херсонська філія Миколаївського державного 
історичного архіву – 271 

Херсонська швейна фабрика «Більшовичка» – 
208, 330, 411 

Херсонська школа № 2 – 236 
Херсонське агентство державного тресту по 
заготівлі, переробці і постачанню 
металевого брухту – 361 

Херсонське агентство Одеського губернського 
товариства сільськогосподарського кредиту 
«Сільгоспбанк» – 186 

Херсонське агентство Першого Українського 
пайового товариства «Погрузка» – 168-169, 
401 

Херсонське будівельне управління державного 
тресту машинобудівної промисловості – 367 

Херсонське вантажно-пасажирське агентство – 
338 

Херсонське виробниче об'єднання інвалідів 
комбінату ім. 518 – 356 

Херсонське відділення бавовнопостачання 
Українського бавовняного тресту – 357 

Херсонське відділення Всесоюзного об'єднання 
торгівлі з іноземцями в СРСР – 328-329 

Херсонське відділення Всеукраїнського 
державного акціонерного товариства 
торгівлі – 236 

Херсонське відділення Всеукраїнського пайового 
торгового товариства «Ларьок» – 235 

Херсонське відділення Всеукраїнської контори 
акціонерного товариства торгівлі хлібними 
та іншими сільськогосподарськими 
продуктами – 173 

Херсонське відділення Державного банку СРСР 
– 46, 50, 51, 122, 173, 186, 207, 401, 408 

Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької 
контори «Воднархарч» – 359 

Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької 
районної спілки споживчих товариств – 238-
239 

Херсонське відділення Миколаївської обласної 
контори по заготівлі і збуту плодів і овочів – 
334 

Херсонське відділення монтажно-будівельної 
контори тресту «Союзтеплобуд» – 364 

Херсонське відділення Одеської залізниці – 324-
325 

Херсонське відділення Спілки письменників 
України – 353 

Херсонське відділення Укрпрофшколи – 236 
Херсонське губернське поштово-телеграфне 

управління – 242, 280, 281, 282 
Херсонське губернське статистичне бюро – 191 
Херсонське губернське управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 153, 175, 176 

Херсонське єдине споживче товариство – 50, 
236 

Херсонське залізничне поштове відділення – 282 
Херсонське конвенційне бюро – 420 
Херсонське кооперативне товариство 

«Українська книгарня» – 321, 323 
Херсонське кооперативно-кредитне 
товариство ім. Левицького – 323 

Херсонське кредитне товариство – 122 
Херсонське лісництво – 181-182, 201, 255 
Херсонське лісове господарство – 89 
Херсонське мистецьке товариство 

ім. Старицького – 179 
Херсонське міське архівне управління – 271 
Херсонське міське відділення НКВС УСРР – 

329 
Херсонське міське правління товариства «Друзі 
дітей» – 185, 282 

Херсонське міське товариство допомоги 
нужденним громадянам «Допомога» – 370 

Херсонське міське управління базарами – 368 
Херсонське міське управління підготовки 
робочої сили – 184 

Херсонське міське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 174, 175-176, 
195, 200, 229, 375 

Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта 
Шмідта – 226-227 

Херсонське обласне будівельно-монтажне 
управління – 302 

Херсонське обласне дочірнє підприємство 
«Херсонтурист» – 409 

Херсонське обласне міжколгоспне об'єднання з 
будівництва – 410  

Херсонське обласне товариство любителів 
науки і техніки «Супутник» – 359 

Херсонське обласне управління зв’язку – 281 
Херсонське обласне управління легкої 
промисловості – 329, 330, 411 

Херсонське обласне управління місцевої і 
паливної промисловості – 240 

Херсонське обласне управління сільського 
господарства – 342, 343 

Херсонське обласне управління торгівлі – 237 
Херсонське обласне управління у справах преси 
та інформації – 366 

Херсонське обласне управління харчової 
промисловості – 327, 357 

Херсонське обласне управління харчової 
промисловості – 327, 357 

Херсонське окружне агентство «Коопстрах» – 
157 

Херсонське окружне аптечне управління – 157 
Херсонське окружне архівне управління – 206, 

271 
Херсонське окружне бюро КП(б) України – 47 
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Херсонське окружне бюро національних 
меншин – 48 

Херсонське окружне виробничо-кооперативне 
об'єднання інвалідів – 376 

Херсонське окружне відділення Всеукраїнського 
товариства допомоги пролетарському 
студентству – 206 

Херсонське окружне відділення Всеукраїнського 
товариства землеустрою трудящих євреїв – 
233 

Херсонське окружне відділення Державного 
Політичного управління УСРР – 52, 163, 171, 
173, 197, 202, 226, 236, 270 

Херсонське окружне відділення профспілки 
будівельних робітників – 251 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників комунального господарства – 
254 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників мистецтва – 253 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників місцевого транспорту – 249, 257, 
258, 263 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників народного зв'язку – 248 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників народного харчування – 252 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників освіти – 252, 260, 261, 262, 264 

Херсонське окружне відділення профспілки 
працівників радянських установ – 254 

Херсонське окружне відділення профспілки 
радянських і торговельних службовців – 256 

Херсонське окружне відділення профспілки 
сільськогосподарських і лісових робітників – 
251-252 

Херсонське окружне кооперативне товариство 
«Окркоопбуд» – 167 

Херсонське окружне лісове управління – 181, 
182 

Херсонське окружне організаційне бюро з 
кооперації інвалідів війни – 376 

Херсонське окружне правління Всеукраїнського 
товариства допомоги ліквідації 
неписьменності і малописьменності 
ім. Леніна «Геть неписьменність» – 88, 232 

Херсонське окружне правління Товариства 
друзів хімічної оборони і хімічної 
промисловості СРСР – 230-231  

Херсонське окружне статистичне бюро – 127, 
192-193 

Херсонське окружне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 45, 93, 153, 
168, 174, 176, 177, 202, 203, 286, 297, 299, 
300, 322, 374, 416, 417 

Херсонське повітове аптечне управління – 157 

Херсонське повітове відділення профспілки 
будівельних робітників – 250-251 

Херсонське повітове відділення профспілки 
працівників місцевого транспорту – 249 

Херсонське повітове відділення профспілки 
працівників народного зв'язку – 248 

Херсонське повітове відділення профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 252 

Херсонське повітове відділення профспілки 
працівників радянських установ – 253 

Херсонське повітове відділення профспілки 
робітників і службовців харчової 
промисловості – 250 

Херсонське повітове статистичне бюро – 191-
192 

Херсонське повітове управління «Всеобуч» – 54 
Херсонське повітове управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 71, 83, 174-
175, 176, 177, 290, 415, 417 

Херсонське промислове кредитно-кооперативне 
товариство «Трудкусткред» – 241 

Херсонське промислово-кооперативне 
товариство риболовів «Прогрес» – 283 

Херсонське промислово-кооперативне 
товариство трудових риболовів по вилову 
риби «Трудриболов» – 283, 284 

Херсонське районне бюро Товариства 
Червоного Хреста – 96  

Херсонське районне товариство «Друзі лікнепу» 
– 94 

Херсонське районне управління водного 
транспорту – 263, 264 

Херсонське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 174, 175, 300  

Херсонське районне управління річкового 
транспорту – 362  

Херсонське товариство взаємного кредиту – 
185-186 

Херсонське товариство допомоги жебракам – 47 
Херсонське товариство по боротьбі з бідністю 

«Допомога» – 210  
Херсонське управління окружного інженера – 

166-167 
Херсонське управління підготовки та 
постачання робочої сили – 413 

Херсонське училище далекого плавання – 264, 
338 

Херсонський авторемонтний завод – 358 
Херсонський бавовницький сектор 
Всеукраїнської спілки сільськогосподарських 
колективів – 205-206 

Херсонський бавовноочисний завод – 190, 339, 
345 

Херсонський базисний склад торгівлі 
сільськогосподарськими машинами та 
знаряддями «Плугатар» – 324 
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Херсонський базисний склад Українського 
тресту сільськогосподарського 
машинобудування – 323 

Херсонський Будинок інвалідів – 210 
Херсонський Будинок немовляти – 197 
Херсонський Будинок примусової праці – 46, 47, 

269, 375 
Херсонський Будинок робітничих підлітків – 

254 
Херсонський Будинок старості – 209 
Херсонський будівельний загін Дніпровського 

басейнового управління – 188 
Херсонський ветеринарно-бактеріологічний 

інститут – 170 
Херсонський взуттєво-швейний комбінат – 329 
Херсонський виробничий рибний комбінат – 

336-337 
Херсонський виробничо-збутовий комбінат № 7 
Одеського обласного винного тресту – 364 

Херсонський відділ Всеукраїнської спілки 
мисливців і рибалок – 157 

Херсонський відділ профспілки працівників 
морського, річкового і торговельного флоту 
– 263-264 

Херсонський гарнізон – 53, 140, 174, 228, 322, 
377 

Херсонський груповий комітет профспілки 
працівників підприємств громадського 
харчування – 373  

Херсонський губерніальний комісар – див. 
Губерніальний комісар Херсонщини 

Херсонський губернський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 45, 54, 140, 
143, 247, 377 

Херсонський губернський відділ зв'язку – 242, 
416 

Херсонський губернський земельний відділ – 70, 
163, 198, 199, 321 

Херсонський державний деревообробний завод 
ім. Халтуріна – 51, 368 

Херсонський державний педагогічний інститут 
ім. Н.К.Крупської – 206, 214-221 

Херсонський державний трест зернових 
радянських господарств – 167-168 

Херсонський державний шкіряний завод № 6 – 
413 

Херсонський елеватор – 162, 173 
Херсонський електрозавод ім. Червоного 

Жовтня – 370 
«Херсонський електромашинобудівний завод», 
орендне підприємство – 370-372 

Херсонський завод «Металіст» – 240 
Херсонський завод протипожежного 
устаткування – 367 

Херсонський завод сільськогосподарських 
машин Гуревича – 178 

Херсонський завод сільськогосподарського 
машинобудування ім. Г.І.Петровського – 52, 
174, 183, 197, 208, 232, 234, 253 

Херсонський закритий робітничий кооператив 
робітників Херсонського морського порту – 
362 

Херсонський закритий робітничий кооператив 
робітників Херсонського районного 
управління річкового транспорту – 362 

Херсонський затонний комітет № 1 профспілки 
працівників водного транспорту при 
судноремонтних майстернях № 3 управління 
Херсонського морського торговельного 
порту – 264 

Херсонський інститут народної освіти – 51, 210, 
264 

Херсонський інститут рибної промисловості – 
214 

Херсонський інститут фізичних методів 
лікування – 355 

Херсонський історико-археологічний музей – 
180 

Херсонський комишитовий завод – 162 
Херсонський комуністичний партійний клуб – 

47 
Херсонський консервний завод ім. 8 Березня – 

332-334 
«Херсонський консервний комбінат», відкрите 
акціонерне товариство – 348-349, 351 

Херсонський кущ Київської контори водних 
ресторанів і буфетів Дніпровського басейну 
– 366 

Херсонський лінійний відділ – 400 
Херсонський лісопильний завод – 234, 251 
Херсонський локомобільний завод – див. 

Херсонський завод сільськогосподарського 
машинобудування ім. Г.І.Петровського 

Херсонський магазин № 124 текстильної 
торгівлі – 237 

Херсонський магазин з роздрібної торгівлі 
плодоовочами – 420 

Херсонський механічний завод ім. Старостіна – 
253, 317 

Херсонський міжкооперативний агрономічний 
комбінат – 165 

Херсонський міжобласний трест по заготівлі і 
переробці бавовни «Заготбавовнотрест» – 
339-345 

Херсонський міжрайонний виробничо-
кооперативний пункт управління 
кролівництвом – 167 

Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської 
контори Всесоюзного державного 
об'єднання радянських скотарських 
господарств «Скотар» – 185 
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Херсонський міжрайонний філіал Одеської 
обласної контори книготорговельних 
підприємств – 358 

Херсонський міський вечірній університет 
культури – 364  

Херсонський міський відділ внутрішньої 
торгівлі – 354 

Херсонський міський відділ комунального 
господарства – 64, 206-207, 228, 361 

Херсонський міський відділ охорони здоров'я – 
348 

Херсонський міський відділ постачання, збуту і 
торгівлі – 357 

Херсонський міський водопровід – 207 
Херсонський міський земельний відділ – 393, 

394, 408 
Херсонський міський комітет КП(б) України – 

215, 390 
Херсонський міський комітет профспілки 
працівників радянських установ – 351 

Херсонський міський народний суд – 279-280 
Херсонський міський робітничий кооператив – 

235 
Херсонський міський сільськогосподарський 
відділ – 392-394 

Херсонський міський трест комунального 
будівництва – 353 

Херсонський міський фінансовий відділ – 239, 
328, 347 

Херсонський міський харчоторг – 236-237 
Херсонський міський штаб місцевої 
протиповітряної оборони – 335, 337 

Херсонський молодіжний театр «Трам» – 351 
Херсонський морський технікум – 206, 355 
Херсонський морський торговий порт – 46, 173, 

185, 186-189, 193, 263, 264, 319, 323, 338, 401 
Херсонський музичний технікум – 179 
Херсонський нафтопереробний завод – 364 
Херсонський об'єднаний ринковий комітет 
торговців – 166 

Херсонський обласний відділ комунального 
господарства – 206 

Херсонський обласний відділ народної освіти – 
359 

Херсонський обласний відділ репатріації – 116 
Херсонський обласний дорожній відділ – 365 
Херсонський обласний комітет Комуністичної 

партії України – 127, 219 
Херсонський обласний комітет профспілки 

працівників вищої освіти, наукових установ – 
217 

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників дошкільних установ і 
дитбудинків – 411 

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників промисловості товарів широкого 
вжитку – 330  

Херсонський обласний комітет профспілки 
робітників електростанцій та 
електротехнічної промисловості – 418 

Херсонський обласний комітет профспілки 
робітників лісової, паперової і 
деревообробної промисловості – 417 

Херсонський обласний суд – 272, 273, 274 
Херсонський обласний паливний трест – 361 
Херсонський обласний трест громадського 

харчування – 237 
Херсонський обласний хірургічний госпіталь – 

116 
Херсонський обозний завод – 253 
Херсонський окружний адміністративний відділ 

– 52, 90, 92, 93, 139, 162, 202-203, 287, 301, 
310, 374 

Херсонський окружний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів –45-53, 74, 75, 
77, 78, 84-99, 101, 103, 107, 112-114, 116-121, 
123-139, 142, 145-147, 149-152, 166, 171, 172, 
180, 181, 183, 194-198, 200-202, 204-207, 209, 
210, 231, 234, 236, 239, 241, 248, 255, 265, 
271, 283, 286, 287-290, 297, 299, 300, 304-313, 
315, 320, 321, 325, 326, 346, 374, 376, 394, 
412, 413 

Херсонський окружний відділ внутрішньої 
торгівлі – 86, 92, 162, 166, 234, 320, 412-413 

Херсонський окружний відділ запису актів 
громадянського стану – 88, 189-190 

Херсонський окружний відділ комунального 
господарства – 48, 114, 118, 134, 207-208, 
210, 228 

Херсонський окружний відділ місцевого 
господарства – 50, 206 

Херсонський окружний відділ місцевої 
промисловості – 197, 204 

Херсонський окружний відділ (інспектура) 
народної освіти – 51, 88, 91, 114, 127, 128, 
130, 133, 146, 180-181, 195, 213, 214, 227, 231, 
236, 265, 288, 300, 301 

Херсонський окружний відділ культури – 133 
Херсонський окружний відділ охорони здоров'я – 

50, 51, 88, 123, 127, 157, 194, 282, 288, 301 
Херсонський окружний відділ політичної 

просвіти – 133 
Херсонський окружний відділ профспілки 

«Будівельник» – 206, 234 
Херсонський окружний відділ торгівлі – 46, 108, 

164-165, 173, 283, 346, 420  
Херсонський окружний відділ управління – 53, 

76 
Херсонський окружний відділ/інспектура 

соціального забезпечення – 87, 107, 210 
Херсонський окружний військовий відділ – 115  
Херсонський окружний військовий комісаріат – 

46, 87, 91, 93-96, 98, 99, 101, 103, 107, 113, 
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115, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 135-139, 
142-144, 147, 176, 208, 228, 229-230, 265, 287, 
297, 310, 313, 322, 325 

Херсонський окружний дисциплінарний суд – 
45 

Херсонський окружний дорожній/дорожньо-
транспортний відділ – 86 

Херсонський окружний дорожньо-
транспортний автомобільний відділ – 165 

Херсонський окружний жіночий відділ – 53 
Херсонський окружний земельний 
відділ/управління – 46, 48, 51, 59, 86, 92, 95, 
113, 115, 119, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 
134, 136, 137, 139, 145, 162-164, 183, 200-202, 
266, 287, 289, 297, 300, 307, 310, 313 

Херсонський окружний зерновий трест – 162 
Херсонський окружний комітет взаємної 

допомоги – 85, 210 
Херсонський окружний комітет КП(б) України – 

53, 75 
Херсонський окружний комітет Міжнародної 
організації допомоги борцям революції – 232-
233 

Херсонський окружний комітет по боротьбі з 
безробіттям – 183, 184 

Херсонський окружний комітет по боротьбі з 
наслідками голоду – 91 

Херсонський окружний комітет профспілки 
працівників комунального господарства – 
249 

Херсонський окружний комітет профспілки 
працівників медико-санітарної праці – 250 

Херсонський окружний комітет профспілки 
робітників і службовців харчової 
промисловості – 250 

Херсонський окружний кооперативний комітет 
– 50, 105, 239, 241, 386  

Херсонський окружний плановий відділ – 51, 
162 

Херсонський окружний позиковий комітет – 86, 
296 

Херсонський окружний продовольчий комітет – 
113-115, 119, 205, 265 

Херсонський окружний суд – 271-272, 276, 277 
Херсонський окружний філіал Всеукраїнського 
товариства друзів автомобіля і доброї 
дороги – 360 

Херсонський окружний фінансовий відділ – 49, 
50, 51, 53, 86, 87, 88, 90-96, 113, 115, 122, 123, 
125, 127, 130, 157, 162, 196-197, 206, 210, 227, 
231, 234, 255, 266, 287, 288, 289, 300 

Херсонський підрайонний комітет профспілки 
робітників-металістів – 253, 256, 395 

Херсонський плодоовочевий комбінат – 419, 421 
Херсонський повітовий виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 45, 53-60, 67, 

68, 70, 71, 74, 76, 84, 94, 96, 108, 126, 148, 
162, 164, 179, 181, 199, 200, 207-209, 247, 290, 
291, 295, 297, 301, 306, 309, 312, 318, 320, 
372, 405, 411, 413, 417, 418 

Херсонський повітовий відділ військово-
продовольчого постачання – 375, 377-378 

Херсонський повітовий відділ комунального 
господарства – 174, 175, 207 

Херсонський повітовий відділ народної освіти – 
56, 57, 59, 60, 67, 71, 178-180, 215 

Херсонський повітовий відділ охорони здоров'я – 
67, 175, 193, 194, 249 

Херсонський повітовий відділ праці – 67 
Херсонський повітовий відділ соціального 
забезпечення – 55, 59, 209 

Херсонський повітовий відділ управління – 75, 
76 

Херсонський повітовий відділ юстиції – 275 
Херсонський повітовий військовий комісар 

(УНР) – 140 
Херсонський повітовий військовий комісаріат – 

54, 56, 57-60, 66, 67, 71, 96, 146, 174, 215, 
228-229, 230, 291, 297, 315, 318, 375, 377, 412 

Херсонський повітовий земельний 
відділ/управління – 48, 56, 57-59, 67, 68, 70, 
76, 170, 179, 198-200, 201, 291, 318, 323, 370 

Херсонський повітовий комісар (УНР) – 140 
Херсонський повітовий комітет взаємодопомоги 

– 295 
Херсонський повітовий комітет державних 

споруд – 178 
Херсонський повітовий комітет допомоги 

голодуючим – 108, 291 
Херсонський повітовий комітет незаможних 
селян – 74, 77 

Херсонський повітовий комітет при 
Американській адміністрації допомоги - 405 

Херсонський повітовий комітет профспілки 
працівників медико-санітарної праці – 249 

Херсонський повітовий комітет профспілки 
робітників землі і лісу – 251 

Херсонський повітовий позиковий комітет – 60 
Херсонський повітовий продовольчий 
комітет/комісія – 64, 67, 204-205, 253, 291, 
306, 377 

Херсонський повітовий революційний комітет – 
45, 55, 64, 92, 140, 292, 297 

Херсонський повітовий фінансовий відділ – 51, 
55, 58, 68, 195-196 

Херсонський порт – 46, 48, 51, 52, 81, 83, 206, 
211, 229, 263, 335, 351 

Херсонський портовий елеватор хлібопродуктів 
– 326 

Херсонський природно-історичний музей – 46 
Херсонський проектно-конструкторський 

технологічний інститут – 352 
Херсонський промисловий комбінат – 50 
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Херсонський район Особливого відділу 
узбережжя Чорного і Азовського морів – 60 

Херсонський районний адміністративний відділ 
– 203 

Херсонський районний відділ запису актів 
громадянського стану – 190 

Херсонський районний відділ культури – 94, 95 
Херсонський районний відділ народної освіти – 

88 
Херсонський районний відділ охорони здоров'я 

– 95 
Херсонський районний відділ соціального 

забезпечення – 87 
Херсонський районний військовий відділ – 87 
Херсонський районний військовий комісаріат – 

90, 99, 325, 327 
Херсонський районний водний продовольчий 

комітет – 64 
Херсонський районний земельний 

відділ/управління – 86-88, 90, 91, 92, 95, 115, 
266, 298 

Херсонський районний комітет незаможних 
селян – 75, 268, 293 

Херсонський районний комітет профспілки 
працівників водного транспорту – 263, 264, 
338 

Херсонський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 265 

Херсонський районний посівний комітет – 305 
Херсонський районний фінансовий відділ – 87 
Херсонський революційний трибунал – 64 
Херсонський ремонтно-тракторний завод – 238 
Херсонський річковий порт – 158-161, 185 
Херсонський сільськогосподарський інститут 
ім. О.Д.Цюрупи – 46, 221-226, 355  

Херсонський сільськогосподарський технікум – 
205, 206, 252 

Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання 
заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів 
– 203-204 

«Херсонський суднобудівний судноремонтний 
завод», дочірнє підприємство – 316-317 

Херсонський суднобудівний судноремонтний 
завод ім. Комінтерна - 319 

Херсонський судноремонтний завод 
ім. В.В.Куйбишева – 334-335 

Херсонський театр ім. Луначарського – 197, 206, 
351 

Херсонський територіально-міліційний 
батальйонний округ – 71 

Херсонський технікум водного транспорту – 338 
Херсонський тракторний пункт Українського 
автотракторного торговельно-
промислового акціонерного товариства – 
205 

Херсонський трест бавовняних, свинарських і 
вівчарських радгоспів – 99, 372  

Херсонський трест громадського харчування – 
365 

Херсонський трест зернових радгоспів – 351-
352 

Херсонський універсальний магазин – 413 
Херсонський уповноважений Наркомату 

торгівлі УСРР – 236, 241 
Херсонський уповноважений Одеської 
губернської ради народного господарства – 
177-178 

Херсонський утилізаційний завод – 183, 363 
Херсонський філіал Всеукраїнської 
інвентаризаційної контори – 354 

Херсонський філіал Всеукраїнської контори 
текстильної торгівлі – 237 

Херсонський філіал державного видавництва 
«Держвидавництво» – 236 

Херсонський філіал Одеського обласного 
транспортного тресту – 365 

Херсонський хлібозавод – 235 
Херсонський хлібокомбінат – 357-358 
Херсонський художній музей – 404 
Херсонський целюлозно-паперовий комбінат – 

52 
Херсонський цементний завод – 52 
Херсонський шкіряний завод – 168 
Херсонський яхт-клуб – 229, 231 
Херсонські державні курси іноземних мов – 221 
«Херсонські комбайни», відкрите акціонерне 
товариство – 394-397 

Херсонські курси по підготовці робітників-
будівельників – 318  

Херсонські майстерні ім. ІІІ Комінтерну – 264 
Херсонські міські дитячі ясла – 197 
Херсонські судноремонтні майстерні № 3 – 263 
Херсонські судноремонтні майстерні ім. Шмідта 

– 187, 232, 264 
Херсонські фармацевтичні курси – 214 
Херсонські чотиримісячні педагогічні курси 
Наркомату освіти УСРР – 368 

Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при 
Херсонському педагогічному інституті – 227 

Херсонсько-Голопристанське курортне 
управління – 365 

Херсонсько-Цюрупинський індустріальний 
комбінат – 46 

Хорлівська контора Всесоюзного акціонерного 
товариства з експорту хлібних продуктів – 
172 

Хорлівська митниця – 211 
Хорлівська поштово-телеграфна контора – 280 
Хорлівська сільська лікарня – 142 
Хорлівське морське агентство радянського 
торгового флоту «Радторгфлот» – 326 

Хорлівський митний пост – 211, 213 
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Хорлівський міський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 142, 367  

Хорлівський морський порт – 187, 188, 213, 263, 
319 

Хорлівський районний комітет профспілки 
працівників місцевого транспорту – 263 

Хорлівський сільський комітет незаможних 
селян – 142 

 

Ц 
Центральна адміністративно-територіальна 

комісія – 45 
Центральна комісія допомоги голодуючим при 

ВУЦВК – 305 
Центральна комісія допомоги дітям – 282 
Центральна комісія національних меншин – 48 
Центральна комісія по боротьбі з трудовим 

дезертирством СРСР – 189 
Центральна Комісія селянських товариств 

взаємодопомоги – 210 
Центральна контрольна комісія КП(б) України – 

162, 319 
Центральна партизанська комісія при ВУЦВК – 

305 
Центральна рада Всеукраїнського добровільного 

фізкультурного товариства «Спартак» – 363 
Центральна рада добровільного спортивного 

товариства «Восход» – 364 
Центральна Рада УНР – 212 
Центральна станція юних натуралістів – 359 
Центральне архівне управління УСРР – 136, 271 
Центральне Державне конструкторське бюро – 

395 
Центральне статистичне управління РРФСР – 

191 
Центральне статистичне управління СРСР – 192, 

303 
Центральне управління військових заготівель 

України – 178 
Центральне управління промислових 

підприємств річкового флоту – 317 
Центральне управління річкового транспорту 

Південного округу шляхів сполучення – 158 
Центральний банк – 122 
Центральний ветеринарний відділ НКВС УСРР 

– 170 
Центральний відділ запису актів 

громадянського стану – 55 
Центральний Комітет Всеросійської 

Комуністичної партії (більшовиків) – 152, 
181, 185, 232 

Центральний Комітет Всеросійської профспілки 
ринкових працівників – 166 

Центральний Комітет Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної спілки молоді – 231 

Центральний комітет профспілки робітників-
металістів – 379 

Цюрупинська міська пожежна команда – 374 
Цюрупинська районна заготівельна контора по 
заготівлі плодів і овочів – 419, 420 

Цюрупинська районна малярійна станція – 415 
Цюрупинська районна судово-земельна комісія – 

267-268 
Цюрупинська школа № 3 – 415 
Цюрупинське відділення Державного банку 
СРСР – 326 

Цюрупинське лісомеліоративне господарство по 
освоєнню пісків – 373-374 

Цюрупинське районне управління сільського 
господарства і заготівель – 267 

Цюрупинський районний відділ культурно-
просвітніх установ – 147 

Цюрупинський районний комітет Компартії 
України – 266 

Цюрупинський районний комітет незаможних 
селян – 268 

Цюрупинський районний фінансовий відділ – 267 
Цюрупинський сільський комітет незаможних 
селян – 268 

 

Ч 
Чалбаська волосна податкова комісія – 68 
Чалбаське поштово-телеграфне відділення – 

244 
Чалбаський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 61-62, 68, 292 

Чалбаський волосний відділ праці – 68 
Чалбаський волосний відділ соціального 

забезпечення – 62 
Чалбаський волосний комітет допомоги 

голодуючим – 68 
Чалбаський волосний революційний комітет – 

68 
Чаплинська волосна посівна комісія – 74 
Чаплинська поштово-телеграфна контора – 

244 
Чаплинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 64, 151 

Чаплинський волосний відділ народної освіти – 
73 

Чаплинський волосний відділ соціального 
забезпечення – 64 

Чаплинський волосний військовий відділ – 73  
Чаплинський волосний осередок профспілки 
працівників освіти і соціалістичної культури 
– 262 

Чаплинський волосний податковий відділ – 64 
Чаплинський волосний продовольчий відділ – 

73 
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Чаплинський районний відділ культурно-
просвітніх установ – 140 

Чаплинський районний комітет профспілки 
працівників освіти – 262 

Червона Армія – 46, 49, 54, 57, 61, 66, 69, 74, 82, 
90, 101, 108, 109, 111-113, 120, 124, 125, 136, 
138, 140, 146, 155, 177, 194, 198, 200, 209, 
291, 307, 309, 310, 315, 322, 364, 411 

Червона гвардія – 377 
Червона кіннота – 378 
Червона Козацька дивізія – 61 
Червоний флот – 307 
Червоноозерська трудова сільськогосподарська 

артіль – 59 
Чорнодолинський сільський революційний 
комітет – 74 

Чорноморська контора «Водресткафе» – 356 
Чорноморська рада народного господарства – 

240, 302, 303, 327 
Чорноморське державне пароплавство – 186-189 
Чорноморське морське пароплавство 
Чорноморське поштово-телеграфне відділення 
управління Одеського поштово-
телеграфного округу – 246 

Чорноморський флот – 319 
Чорноморсько-Азовська головна контора 

радянського торгового флоту «Радторгфлот» 
– 326 

Чорноморсько-Азовське відділення тресту 
«Держсуднопідйом» – 162 

Чорноморсько-Азовське державне пароплавство 
– 158, 186, 326 

Чорноморсько-Азовське обласне управління 
водного транспорту – 186 

Чорнянський сільський комітет незаможних 
селян – 81 

Чулаківська сільська школа – 101 
Чулаківське земельне товариство – 101 
Чулаківське поштове відділення – 245 
Чулаківський сільський комітет 
взаємодопомоги – 296 

Чулаківський сільський комітет допомоги 
голодуючим – 305 

Чулаківський сільський комітет незаможних 
селян – 294 

Чулаківський сільський осередок товариства 
«Друзі дітей» – 101 

 

Ш 
Широкобалківський сільський комітет 
взаємодопомоги – 295 

Широкобалківський сільський комітет 
незаможних селян – 293 

Широкобалківський сільський революційний 
комітет – 415 

Штаб Київського військового округу – 174 
Штаб начальника тилу Дніпровського повіту – 

323 
Штаб Українського фронту – 322 
 

Ю 
Юхимівський сільський комітет незаможних 
селян – 412 

 
 
 
 



ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
А 

Автоматизація виробництва – 331, 366, 371, 395, 
396, 397 

Автореферати дисертацій – 216 
Агентства – 157, 168, 186, 243, 244, 309, 326, 338, 

361, 403 
Агітаційно-пропагандистська робота – 88, 125, 

232, 236, 289, 300, 352, 366 
Агролісомеліорація – 393 
Агромеліоративні роботи – відсутні  
Агрономи – 46, 199, 200, 384, 406 
Агрономія і агрообслуговування населення і 

господарства – 125, 154, 165, 170, 179, 199, 
222, 223, 224, 265, 289, 321, 375, 407, 418 

Агротехніка – 91, 98, 369, 386 
Агрохімія – 223, 225, 370 
Адвокатура – 45, 47 
Адміністративно-територіальний поділ – 45, 47, 

54, 112, 113, 124, 128, 135, 202, 286, 302 
Активи господарські і партійно-господарські – 

104, 120, 124, 252, 253, 325, 329, 410 
Акциз – 113, 171, 212, 213 
Акціонерні установи – див. Товариства 
Амністії – 64, 176, 374, 375  
Апарат 

державний – 171, 180, 193, 196, 315, 343 
партійний – 162, 180 
радянський – 45, 47, 51, 52, 54, 86, 90, 119, 
121, 130, 134, 147, 162, 163, 175, 264, 288, 
407 

Аптеки – 69, 157, 194, 195, 214 
Армії 

Царська (Біла, Добровольча) – 54, 143, 175, 
198, 241, 247, 292, 378 
Червона (Червона Гвардія) – 46, 49, 54, 57, 
61, 63, 66, 69, 74, 82, 90, 101, 108, 109, 111-
113, 120, 124, 125, 132, 136, 138, 140, 141, 
144, 146, 155, 177, 194, 198, 200, 209, 291, 
307, 309, 310, 315, 322, 364, 377,411 

Артілі – 51, 54, 59, 87, 127, 154, 161, 162, 177, 183, 
250, 310, 311, 321, 347, 360, 384 

інвалідів – 209, 210, 376 
промислові – 92, 109, 235, 253, 365, 377 
промислової кооперації – 239, 240, 241, 352, 
353, 362, 386, 390, 403 
сільськогосподарські – 56, 59, 63, 66, 74, 75, 
79, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 113, 124, 125, 
126, 133, 155, 186, 198, 201, 235, 265, 298, 
318, 322, 386, 407, 408 
трудові – 240, 283, 289, 293, 336, 338, 354 

Архіви та архівне будівництво – 47, 48, 51, 90, 94, 
95, 121, 123, 124, 136, 137, 176, 202, 206, 271, 
319 

Архітектура – 225 
 

Б 
Бавовна і бавовництво – 115, 162, 168, 169, 190, 

191, 205, 206, 230, 237, 26, 289, 339-345, 352, 
357, 369, 372, 393, 408 

Базари – 360, 368 
Бандитизм і боротьба з ним – 45, 52, 54, 55, 57, 

64, 68, 71-74, 101, 107, 111, 113, 121, 131, 142, 
145, 153, 174-176, 202, 203, 230, 290, 323, 324, 
364, 374, 415-418 

Банки – 46, 50, 51, 122, 144, 171, 173, 186, 196, 
205, 206, 207, 235, 236, 238, 300, 319-321, 323, 
325, 326, 328, 347, 350, 385, 394, 401, 408, 419 

Батальйон гарнізонний – 71, 113, 228, 375 
Баштани – 70 
Бджільництво – 171, 199, 267, 293, 393 
Безпритульність і боротьба з нею – 46, 63, 82, 87, 

90, 94, 103, 107, 114, 115, 118, 119, 123, 124, 
126, 129, 132, 133, 147, 150, 151, 153, 176, 179, 
185, 231, 269, 282, 287, 312, 375, 380 

Безробіття і боротьба з ним – 48, 52, 86, 106, 111, 
114, 161, 162, 180, 183, 184, 192, 193, 203, 206, 
247, 250, 253, 258, 262, 269, 310, 387, 398, 401, 
403 

Бібліотеки/бібліотечна робота – 46, 56, 64, 71, 90, 
92, 103, 112, 120, 129, 179, 180, 236, 248, 254, 
257, 263, 288, 318, 319, 325, 330, 350, 365 

Бізнес-плани – відсутні 
Білогвардійці – 47-49, 68, 72, 74, 85, 275, 338, 374 
Біржі  

праці – 183, 184, 231, 232 
товарні – 173, 174, 183 
торгівельні – 413 

Благоустрій – 50, 95, 106, 107, 110, 112, 116, 117, 
124, 127, 132, 136, 137, 141-143, 149, 150, 188, 
193, 206-208, 270, 286, 302, 315, 325, 347, 393, 
394, 407, 408 

Бригади і колективи – 108, 140, 253, 316, 322, 327, 
334, 359, 360,  

Будинки 
арештні –154  
відпочинку – 47, 65, 349  
громадсько-примусових робіт – 162, 254, 
269 
дитячі (немовляти) – 51, 87, 96, 106, 111, 
114, 126, 130, 133, 135, 152, 166, 179, 180, 
181, 185, 192, 194, 195, 197, 231, 251, 252, 
282, 291, 300, 307, 388, 411 
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інвалідів – 210 
колгоспників – 116, 200 
культури – 147 
молитовні – 114 
переселенські – 170, 270, 386 
старості – 110, 111, 209 

Будівництво 
житлове і комунальне – 99, 104, 117, 121, 
135, 170, 187, 191, 200, 206, 208, 233, 248, 
266, 270, 331, 340, 342 
енергетичне – 120, 125, 130, 184, 193, 271, 
414 
зрошувальних систем – 89, 270, 369 
капітальне – 120, 159-161, 163, 168, 187, 
188, 204, 206, 222, 303, 304, 316, 317, 327, 
331-333, 335, 336, 340-344, 371, 372, 389, 
392, 396, 410 
промислове – 46, 52, 89, 115, 162, 163, 165, 
166, 172, 173, 183, 188, 190, 191, 193, 198, 
206, 240, 283, 321, 331, 332, 336, 339, 340, 
343, 345, 348, 351, 364, 394 
соціально-культурних об’єктів – 47, 107, 
119, 124, 127, 130, 134, 141, 145, 149, 159, 
169, 191, 195, 207, 215, 231, 269, 297, 348, 
352, 353, 355, 361, 368 
транспорту, шляхів і зв’язку – 51, 74, 82, 86, 
91, 94, 95, 116, 132, 165, 186, 197, 207, 208, 
234, 268,  286, 302, 307, 309, 317, 325, 334, 
386 
у колгоспах, радгоспах і МТС – 90, 104, 
107, 138, 141, 143, 167-169, 190, 198, 302, 
319, 351,  391, 392, 393, 410 

Бюджет – 45, 47-51, 53, 61, 87, 89-98, 100-109, 
112, 113, 116-121, 124, 125, 127-133, 135, 138, 
139, 141-152, 155, 196, 197, 209, 210, 235, 266-
268, 270, 286, 292, 296-301, 304-316, 320, 325, 
332, 346, 347, 381, 387, 3900 404-408, 411, 412, 
417, 418 

Бюро 
добровільних товариств – 94, 96, 231-233, 
353 
інженерні – 158, 251, 263, 350, 351 
КВД – 238, 260 
конвекційні – 320, 419, 420 
конструкторські –188, 303, 395 
кредитних товариств – 122,185 
метеорологічне – 47 
млинарське – 185 
нацменшин – 48 
охорони праці – 240, 331 
партійні – 45, 47, 113-115, 124, 135, 141, 
143, 144, 162, 214, 215, 219, 232, 266 
планові – 158, 185 
податкові – 59, 62, 67-69, 118, 119, 204, 253, 
306 
політичні – 111, 174, 285 
примусових робіт – 125, 202, 203 

професійних спілок – 69, 109, 110, 180, 191, 
249, 251, 253, 256, 257, 259, 262, 350, 379, 
388 
раціоналізаторські – 237, 240, 304, 372 
статистичні – 48, 127, 191, 192, 383, 409 
технічні – 303, 396, 397 
торгівельні – 173, 183 

В 
Валюта – 176, 186, 197, 212 
Вантажообіг – 159, 160, 213, 263, 351 
Варта державна – див. Державна варта 
Вербування – 184, 391 
Верфі – 334-336 
Ветеринарія і ветеринарне обслуговування – 89, 

154, 166, 170, 198, 200-202, 208, 225, 230, 250, 
356, 285, 393, 394, 406 

Вибори 
Верховної Ради СРСР – 391 
Верховної Ради УРСР – 104, 392 
місцевих рад – 45, 47, 49-53, 55, 61, 70, 77, 
78, 86-88, 92-95, 97, 98, 100, 102-110, 112, 
114-121, 123-132, 134-145, 147-152, 192, 
235, 265, 266, 268-271, 286, 288-290, 292, 
297-300, 302, 304-315, 325, 346, 378, 381, 
383, 386, 404-407, 412-415 
КНС – 70, 75, 81, 82, 85, 294, 306, 373, 409, 
412 
народних засідателів – 67, 73, 86, 112, 132, 
144, 272, 277, 288 
народних судей – 70, 104 

Видавництва – 48, 208, 232, 236, 323, 353, 366, 
367, 370, 418 

Видання – 169, 179, 222, 232, 323, 353, 370, 406, 
418 

Винахідництво і раціоналізація – 159, 160, 167, 
169, 189, 240, 253, 303,304, 324, 334, 344,350, 
352, 372 

Виноградарство і виноробство – 46, 48, 50, 60, 63, 
113, 125, 136, 147, 148, 171, 199, 201, 207, 251, 
265, 266, 359, 364, 386  

Виселення – 45, 50, 52, 94, 116, 125, 203 
Виставки – 104, 113, 125, 126, 129, 130, 135, 209, 

321, 327, 349, 352, 359, 369, 372, 393, 394, 402, 
404, 407 

Вищі органи влади 
СРСР – 45, 54, 60, 64, 69, 80, 86, 87, 91, 92, 
109-114, 117-119, 121, 123, 126, 132, 134, 
136, 137, 143-145, 155, 158, 171-173, 179, 
183, 193, 194, 197, 211, 228, 231, 233, 238, 
241, 275, 286, 298, 309, 313, 315, 318, 322, 
325, 358, 374-376, 380, 383, 387, 391 
Української Держави – 280 
Української Народної Республіки – 212, 
244, 280 
УСРР/УРСР – 45, 47, 48, 50, 52-55, 58, 60, 
69, 72, 74-78, 82-87, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 
103, 104, 106-108, 110, 113-117, 119-121, 
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123-126, 128-137, 143, 147, 148, 150-156, 
166, 171-176, 179-181, 183, 184, 189, 193, 
195-205, 207, 210, 212, 231, 239, 241, 247, 
250, 258, 261, 266, 268, 270-272, 275, 276, 
282, 286, 287, 297-300, 304-308, 310, 312, 
313, 315, 319, 320, 324, 353, 367, 372, 374, 
376, 378, 380-382, 384, 392, 403-405, 409, 
411, 415, 416, 418 

Вівчарство – 197, 372, 386, 393 
Відбудова народного господарства – 114, 118, 

135, 177, 187, 267, 270, 316, 317, 331, 340, 341, 
366 

Відділення 
Державного банку – 46, 50, 51, 122, 173, 
186, 207, 325, 326, 401, 408 
добровільних товариств –157, 198, 206, 233, 
288  
ДПУ – 52, 65, 163, 171, 173, 197, 202, 226, 
236, 270, 374, 399 
карного розшуку – 175, 390 
митні – 212 
поштово-телеграфні – 112, 242-247, 280-
282, 284 
профспілкові – 97, 99, 110, 153, 247-264, 
317 
трестів – 162, 357, 359, 364, 413 
торгівельні – 173, 235, 236, 328 

Відділення церкви від держави – 49, 50, 63, 69, 
72, 109, 117, 120, 121, 202, 286, 307 

Війни 
Велика Вітчизняна – 61, 93, 95, 129, 143, 
145, 146, 149, 152, 215, 266, 297, 412 
Громадянська – 91, 158, 233, 300, 310, 325 
Перша світова – 388 

Війська 
білогвардійські – 68 
врангелівські – 158, 338 
денікінські – 64 
ДПУ – 322 
інтервентів – 322 
козацькі – 140 
Махна –158 
німецько-фашистські – 291 
НКВС – 116 
Перкопського напрямку – 66 
радянські – 280 
УНР – 280 
4-го Українського фронту – 116 

Військові відділи – 59, 63, 65-69, 71-73, 87, 90, 
110, 113, 115, 125, 126, 129, 132, 146, 287, 289, 
290, 291, 312, 318 

Військові гарнізони – 53, 57, 62, 69, 106, 110, 111, 
113, 140, 174, 228, 322, 377, 415 

Військові комісаріати – 46, 49, 50, 53-63, 65-74, 
87, 90, 91, 93-96, 98, 99, 101, 103, 107, 108, 110, 
113, 115-117, 124, 125, 128-132, 135-139, 142-
147, 150, 153, 154, 156, 174, 176, 194, 208, 209, 

215, 228-230, 265, 287, 290-293, 297, 298, 310, 
312, 313, 318, 322, 325, 327, 375-377, 383, 411, 
412 

Військові частини – 46, 49, 54, 60, 62, 69, 74, 98, 
116, 127, 132, 194, 200, 228-230, 322, 375-379 

Військовозобов’язані – 59-63, 65, 66, 68, 69, 71-
74, 87, 90-92, 96, 99, 102, 107, 108, 110, 113, 
115, 117-119, 121, 124, 126, 127, 129-132, 136, 
137, 142, 143, 147, 152, 175, 215, 228-230, 265, 
267, 287, 289, 291, 297, 298, 300-302, 307-313, 
318, 324, 325, 327, 328, 330, 378, 412 

Військовополонені – 70, 143, 230, 243, 246, 246 
Військовослужбовці – 54, 123, 124, 129, 132, 143, 

145, 146, 150, 152, 174, 209, 212, 228, 229, 289, 
306, 314, 322, 378  

Водне господарство – 302, 395 
Водний транспорт – див Транспорт водний  
В’язні – 272 
В’язниці – див. Тюрми 
 

Г 
Газети – 46, 48, 63, 75, 162, 191, 227, 232, 246, 

366, 414, 415 
Геологічні роботи – 319 
Гербовий збір – 122, 144, 155, 157, 173, 207 
Герої Радянського Союзу – 302 
Гідротехнічні і гідрометеорологічні роботи – 120, 

187, 188, 201, 222, 223, 224, 225, 319, 415 
Голод і боротьба з ним – 45, 49, 53-57, 59, 60, 62, 

63, 67-70, 72-76, 86, 87, 91, 95, 99, 101, 102, 
106, 108-111, 114-125, 129-131, 133, 136-138, 
141, 142, 144, 146, 148, 151-153, 155,156,172, 
174, 175,191-193, 195, 199, 204,247, 250, 251, 
253, 258-260, 285, 287, 290-297, 301, 305, 
309,311,313,315, 320, 324, 367, 377-379, 
382,383, 388,402, 411, 412, 418, 419 

Городництво – 46, 59, 109, 125, 171, 199, 200, 265, 
266 

Госпіталі хірургічні – 166, 228 
Гривня – 140 
Громадське харчування – 104, 162, 168, 169, 237, 

238, 252, 351, 365, 373, 410 
Громади релігійні – 49, 50, 53, 97, 104, 111, 113, 

115, 18, 123, 132, 138, 141, 147, 149, 155, 202, 
203, 286, 301, 304, 307, 313, 404, 406, 408 

 
Д 

Двадцятип’ятитисячники – 248 
Дегустація – 327, 349 
Дезертирство і боротьба з ним – 52, 54-60, 62, 65, 

67, 69-71, 73, 87, 96, 107-109, 111, 113, 115, 
117, 118, 121, 132, 140, 142, 144, 151, 153, 174-
176, 189, 199, 203, 228-230, 265, 287, 289-291, 
297, 313, 318, 322, 367, 412, 415-417 

Денаціоналізація – 45, 47, 114, 125, 134, 206-208, 
266, 267, 374 

Департамент – 212 
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Депутати 
міської ради – 52, 106, 110, 112, 149, 269, 
270, 286, 302 
народні – 104, 106, 109, 112, 124, 132, 141, 
144, 148, 265, 269, 285, 301, 386 
окружної ради – 49, 50, 52 
районних рад – 49, 50, 52, 86, 104, 116, 124, 
128, 135, 141, 142, 145, 266, 302, 386, 391, 
407 
селищних рад – 97, 104, 119, 121, 142, 145, 
146, 300, 314 
сільських рад – 61, 89, 90, 92, 93, 95, 98, 
100-103, 105-109, 117-120, 124, 129-132, 
137-139, 143, 146-152, 235, 268, 288, 296-
300, 302, 304, 305, 307-309, 312, 313, 315, 
325, 346, 381, 404, 405 
робітничі, селянські і червоноармійські – 
45, 53-64, 96, 106, 108, 118, 121, 123, 129, 
130, 135-137, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 
151-154, 163-166, 172, 178, 180, 183, 184, 
191-196, 198, 200, 202-204, 207, 209, 256, 
267, 271, 282, 285, 286, 290-292, 310, 311, 
318, 324, 325, 346, 353, 364, 367, 377, 382, 
384, 386-388, 409, 411-413, 415-418 
трудящих – 61, 86, 89, 90, 92-95, 97, 99-109, 
116-123, 128-131, 137-140, 142-152, 190, 
206, 206, 227, 235, 267, 268, 282, 292, 296-
300, 304-315, 320, 325, 346-348, 354, 360, 
362, 365, 368, 378, 380, 392, 404-407, 412, 
414 

Державна варта – 93 
Держава Українська – див. Українська Держава 
Дивізії –47, 61, 76, 91, 116, 155, 298, 322, 378 
Директорія – 280 
Дисертаційні роботи – 216 
Дитяча безпритульність – 87, 90, 103, 231, 269, 

287, 375 
Дитяча оздоровча кампанія – 127, 130, 194, 195, 

231, 289, 343 
Дитячі установи – 46, 51, 109, 125, 152, 155, 181, 

185, 282, 288, 411 
дитячі будинки – 144, 133 
дитячі колонії – 194, 322 
дитячі садки – 133 
дитячі санаторії – 194, 348 
дитячі ясла – 109, 197, 300, 308, 386 

Дитяче харчування – 86, 300 
Дніпрельстан – відсутній 
Добровольці – 126, 140, 162 
Доки – 338 
Допомога 

бідняцьким господарствам – 162, 199, 412 
голодуючим, Поволжя, Донбасу – 49, 54, 
55, 60, 62, 67-70, 72-74, 86, 101, 106, 108-
110, 114, 117, 118, 122, 129-131, 136, 141, 
142, 153, 156, 172, 198, 199, 204, 251, 253, 

258-260, 287, 290-293,295, 301, 305, 309, 
320, 324,367, 378, 379, 382, 411 
дітям – 48, 49, 57, 86-88, 91, 118, 129, 133, 
140, 152, 185, 233, 268, 282, 287, 288, 320, 
378, 380 
жертвам інтервенції – 45, 47, 91, 95, 101, 
148 
інвалідам війни і праці – 46, 55, 85, 91, 126, 
149, 194, 287, 312 
іноземним трудящим – 86, 248, 253, 259, 
333 
населенню – 87, 93, 95, 107, 111, 130, 138, 
153, 195, 199, 202, 270, 287, 301, 348 
санітарна – 194, 210, 402, 403 
студентам – 78, 114, 121, 138, 206 
Червоній армії і флоту, сім’ям 
червоноармійців і червоних партизанів – 
46, 49, 50, 55, 57, 63, 67-69, 74, 85, 86, 90, 
108-112, 118, 120, 126, 129, 132, 133, 
141,149,194, 198,  210, 212, 228, 287, 290-
292, 308, 315, 382, 383, 412, 419 

Дослідні і показові господарства, ділянки і поля – 
87, 154, 199, 201, 221-223, 266, 369, 370, 395 

Дослідні станції – 369 
Друкарні –323  
Духовенство – 70 
 

Е 
Евакуація – 198, 213, 241, 242, 316, 336, 345 
Експертиза – 202, 328 

судово-медична – 195 
Експертні комісії – 175, 209, 287, 289, 379, 394 
Експорт – 46, 48, 157, 158, 172, 173, 181, 186, 187, 

205, 208, 211, 255, 321, 328, 329, 331, 371, 395-
398, 421 

Елеватори – 46, 50, 52, 162, 166, 172, 173, 187, 
203, 316, 321, 326, 351 

Енергетика – 50, 71, 133, 168, 303, 304, 316, 340, 
389, 410 

Електрифікація – 116, 119, 134, 141, 193, 206, 302 
Електричні станції – 46, 50, 89, 111, 184, 207, 249, 

253, 256, 286, 326, 351, 379 
Емігранти – 163, 232, 233 
Епідемії та боротьба з ними – 61, 69, 72, 73, 88, 

112, 116, 148, 153, 154, 174, 186, 193, 194, 195, 
270, 348, 355, 383, 402, 407 

 
Ж 

Житлове господарство і житлові умови – 46, 86, 
90, 92, 93, 95,97, 98, 107, 109, 115, 117, 
141,162, 182, 187, 188,191,204, 206-208, 234, 
241,248, 266,270, 286, 299, 303, 3013, 314, 329, 
331, 340, 342, 410 

Жінки, робота серед жінок – 53, 91, 110, 124, 130, 
149, 154, 231, 233, 243, 245, 254, 258, 288, 299, 
316, 327, 373 
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Журнали – 174, 179, 215, 226, 232, 246, 272, 287, 
294, 315, 322, 335, 336, 379, 401, 414 

 
З 

Заводи 
авторемонтні – 358 
бавовняні – 115, 190, 191, 339-345, 308 
будівельних матеріалів – 389 
деревообробні – 51, 368 
електромашапаратури – 370, 371 
комишитові –162  
консервні – 332-334, 348, 351, 393 
лісопильні –48, 207, 234, 251  
маслосирзаводи –198, 208  
машинобудівні – 238, 253,302, 303, 317, 
330-332, 370, 371 
нафтопереробні – 364 
рибоконсервні – 336 
сільськогосподарських машин –52, 109, 
174, 178, 183, 197, 208, 232, 234, 240, 253, 
356,  394-396  
скляної консервної тари – 364 
суднобудівні – 193, 316, 317, 351 
судноремонтні – 46, 319, 334, 335, 338 
утилізаційні – 183, 363 
хіміко-фармацевтичні – 157 
хлібні – 162, 235, 357 
цегельно-черепичні – 52 
чавуноливарні – 374 
шкіряні – 111, 168, 413 

Загарбники (окупанти) нацистські – 99, 101, 104-
107, 128, 135, 141, 143, 147, 151, 187, 286, 306, 
310, 313, 315, 316, 331, 348, 387, 407  

Заготівля – 46, 50-52, 59, 70, 71, 82, 86, 91, 93-95, 
97, 101, 104, 106, 108, 114, 123, 124, 127, 128, 
130-132, 136, 138, 139, 142, 145, 154-157, 162-
166, 168, 169, 171, 173, 174, 178, 182, 190, 191, 
198-200, 203, 204, 206, 234, 235, 238, 240,  248, 
249, 267, 286, 289, 290, 300, 305, 309, 311, 320, 
321, 326, 332, 334, 335, 338-345, 350, 359-362, 
366, 372-374, 376, 377, 381, 382, 385-387, 390, 
394, 408, 412, 419-421 

Залізниці – 45-47, 50, 65, 155, 159, 186, 233, 263, 
282, 297, 324, 325, 328 

Заповідники, заповідні господарства – 112, 182, 
201, 359 

Заробітна плата – 47, 49, 51, 53-56, 58, 60-65, 67, 
69-71, 73, 75, 78, 81, 84, 86-89, 95, 96, 111, 113, 
119, 121, 124-126, 128, 130, 131, 142, 143, 148, 
149, 151-155, 157-161, 165, 167-171, 175-181, 
183-188, 191-196, 200, 202-204, 206-211, 213, 
214, 228-235, 237-240, 242, 243, 245, 247, 252, 
263, 264, 266, 270, 280, 282-285, 288,  290, 291, 
297, 299, 300, 303, 304, 306, 308, 309, 313-319, 
323-326, 328-331, 333-341, 343, 346, 348, 350, 
352-355, 357-368, 370-374, 377, 379, 381, 389-
391, 393, 395-403, 410, 413, 415, 416, 419-421 

Засоби масової інформації – 402 
Застави митні – 212 
Збиральні кампанії – 62, 92, 98, 99, 110, 128, 130, 

137, 201, 206, 296, 324, 341, 351, 375, 393, 408 
Збитки, заподіяні 

інтервентами і білогвардійцями – 45, 47, 48, 
49, 53, 63, 68, 72, 112, 130, 134, 143, 148, 
158, 198, 203, 289, 291, 311, 338, 378, 388, 
419 
нацистськими загарбниками – 101, 104-107, 
128, 135, 141, 143, 147, 151, 187, 266, 310, 
313, 316, 348, 387, 407, 408 

Збут – 108, 168, 172, 183, 191, 198, 203, 236, 239, 
283, 284, 303, 316, 328, 332, 334, 340, 345, 349, 
354, 355, 357, 360, 362, 364, 371, 379, 380, 382, 
396, 397, 413, 419, 421 

Зв’язок – 86, 97, 109, 112, 119, 123, 131, 162, 241-
248, 280-282, 309, 310, 351, 384, 387, 400, 416 

Землевпорядкування – 45, 47, 48, 52-55, 59, 62, 68, 
71, 72, 74-78, 86-91, 95, 96, 101, 103, 110, 112, 
113, 115, 123, 125, 126, 128-131, 134, 136, 144, 
163, 165, 167-169, 200-202, 265, 287, 289, 302, 
309-312, 314, 318, 384, 387, 392, 393 

Землекористування – 58, 67, 87-90, 104, 107, 123, 
124, 130-135, 138, 154, 171, 177, 287, 289, 291, 
305, 381, 386, 393, 394 

Землеміри – 199, 201, 202, 384  
Землеробство – 46, 51, 54, 76, 91, 98, 99, 113, 116, 

125, 126, 130, 134, 137, 147, 154, 155, 164, 167, 
171, 172, 182, 198-202, 222, 223, 225, 287, 328, 
368, 369, 370, 372, 392, 394, 405, 408 

Землетруси – 86, 202 
Землеустрій – 48, 104, 107, 117, 119, 125, 135, 138, 

149, 150, 154, 198, 199, 201, 233, 266, 310, 313, 
347, 374, 384, 393, 407  

Зернова позика – 88, 89 
Зернові господарства – 167, 238, 351, 372, 385 
Зернові культури – 116, 165, 205, 208, 211, 234, 

289, 372, 378, 381, 393, 412  
З’їзди 

вчителів – 56, 59, 252, 350  
добровільних товариств – 98, 234, 360  
завідуючих райземвідділами – 46, 59, 70, 
265, 291 
КНС – 65, 74-76, 78, 80-82, 84, 268, 372 
комітетів взаємодопомоги – 210, 301 
КПРС – 99 
лікарів (ветлікарів) – 46, 88, 194, 250  
працівників лісового господарства – 181 
продовольчих органів – 69, 72 
професійних спілок – 247, 248-252, 254, 
259, 260 
рад – 47, 50, 54-57, 60, 62, 96, 140, 194, 199, 
265, 377, 380, 418 
селянські – 46  
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інші – 46, 56, 59, 65, 67, 86, 87, 100, 125, 
171, 173, 178,  198, 199, 200, 209, 239, 243, 
271,  321, 379, 406 

Злочини, злочинці – 113, 175, 331, 361, 408 
Злочинність – 45, 47, 89, 94, 97, 98, 145, 153, 166, 

174, 270 
Зльоти – 248, 351, 359 
Зоотехніка – 58, 163, 165, 199, 201, 222, 223, 225, 

393, 406 
Зрошення – 344, 370 
 

І 
Імпорт – 157, 211, 329-331, 336 
Іноземні громадяни – 52, 64-66, 87, 96, 113, 118, 

137, 139, 144, 176, 181, 203, 288, 328, 329, 419 
Інспектури 

народної освіти – 49, 87, 88, 114, 126-128, 
130, 180, 181, 195, 214, 251, 236, 269, 288, 
318 
охорони здоров’я – 124, 157, 195 
рибальства – 283, 284 
соціального забезпечення – 209, 287 

Інспекції 
валютна – 197 
контролю якості – 343 
пожежної охорони – 344, 345 
праці – 162, 183, 395 
рибні – 283  
робітничо-селянські – 54, 121, 122, 156, 162, 
319 
санітарно-епідеміологічна – 355 
технічна – 183, 234 
хлібна – 193  

Інтервенція, інтервенти – 45, 47-49, 91, 95, 101, 
112,  134, 143, 148, 203, 289, 308, 311, 322, 378, 
388 

Інститути – 46, 51, 163, 170, 176, 195, 206, 210, 
214-219, 221, 222, 224, 227, 264, 303, 317, 327, 
352, 355, 369, 395 

Історія – 46, 48, 117, 147, 187, 215, 216, 218, 219, 
223, 224, 251-253, 255, 263, 270, 316, 319, 320, 
331, 352, 414 

 
К 

Кабальні угоди – 58-60, 75, 76, 85, 251, 292, 294 
Кадри – 45, 47, 49, 52, 53, 54, 60, 64, 68, 69, 71, 79, 

99, 125-127, 154, 155, 157, 159-161, 163, 164, 
167, 169, 174, 175, 177, 178, 180-182, 184, 187-
191, 193-195, 205, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 
221, 222, 224, 226-230, 235, 238, 242, 245, 248, 
249, 262, 267, 269, 280, 285, 290, 291, 303, 304, 
316, 317, 324, 327, 329, 331, 333-337, 339-345, 
352, 360, 371, 372, 377, 380, 389-391, 393, 399, 
400, 410, 411 

Казначейства – 413 
Каракулівництво – 298 
Картки  

обліку безпритульних дітей – 115 
обліку військовозобов’язаних – 71, 230, 291 
обліку військовослужбовців – 57 
обліку депутатів – 52, 116, 120 
обліку дитячих установ – 181 
обліку платників податку – 91, 124, 127, 
192, 288 
обліку праці і зарплати – 252, 283 
обліку сільревкомів – 64 
особові – 49, 50, 99, 132, 135, 146, 169, 172, 
176, 177, 180, 184, 191-193, 215, 228, 229, 
235, 260, 269, 283, 291, 341, 342, 363, 369, 
382, 419 
перепису – 133, 168, 191, 192, 301, 409 
позбавлення виборчих прав – 387 
реєстраційні – 64, 176, 203, 229, 248, 250, 
286, 287, 388  
статистичні – 133, 192 
трудові – 65 
хлібні – відсутні  
членів профспілки – 255, 351 

Каси – 46, 85, 89, 133, 142, 161, 171, 183, 238, 260, 
323, 328, 387, 394, 399, 402, 403 

Кіно і кінофікація – 53, 66, 112, 202, 232, 253 
Клуби – 47, 66, 88, 111, 112, 120, 133, 140, 147, 

217, 229, 231, 248, 252-254, 263, 325, 350, 365 
Книги метричні – 88, 102, 110, 120, 203 
Колегії 

адвокатські – 45, 47 
раднаргоспу – 154, 177, 178, 198 
управлінь – 53, 62, 64, 65, 69, 110, 152, 154, 
155, 163, 179-181, 191, 193, 198-201, 204, 
209,211, 214, 216, 218, 231, 291, 316, 339, 
340, 342, 366, 377, 384, 388, 395, 402, 417 

Колективізація, колгоспи, колгоспне будівництво 
– 46, 48, 50, 52, 74, 75, 77-79, 81-84, 87, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 97-99, 101, 102, 104, 107, 116, 
117, 120, 123-125, 127, 129, 131, 134-138, 141, 
143, 145, 149, 150, 154, 163, 167, 169, 170, 180, 
190, 194, 197-200, 201, 205-207, 235, 238, 248, 
253, 265-269, 271, 283-285, 287, 289, 290, 293, 
293, 296-300, 302, 306, 310, 312, 313, 319, 320, 
332, 335-337, 339, 341-347, 350, 351, 356, 359, 
363, 364, 366, 368, 369, 373, 384-388, 390, 392-
394, 407, 408, 410, 414, 419 

Колекції і колекціонери – 414, 417 
Комбінати 

взуттєво-швейні – 282, 329 
консервний – 348, 349 
промислові – 46, 50, 165, 364 
рибний – 336, 337 
учбово-курсовий – 189 
харчові – 332, 357, 419, 421 
целюлозно-паперовий – 46, 52 

Коменданти – 71, 111, 140, 175, 187, 229, 264, 335, 
338, 339, 415 

Комісари 

 504 



військові – 69, 72, 140, 175, 228-230 
губернський з продовольства – 65, 96, 198 
порту – 189 

Комісії 
адміністративно-територіальні – 45, 53 
атестаційні – 329, 342, 369 
балансові – 188, 371 
біржові – 48, 173 
бюджетні – 49, 53, 87, 92, 113, 133, 197, 205, 
208, 266 
в справах національних меншин – 48 
виборчі – 52, 55, 61, 88, 90, 92-95, 97, 98, 
100, 102-108, 112, 115-121, 124, 128, 129, 
131, 132, 134-136, 138, 139, 141-145, 147-
152, 235, 265, 266, 269-272, 277, 286, 288-
290, 297-300, 302, 304, 306-310, 312-315, 
325, 346, 378, 381, 391, 392, 404-407, 414 
внутрішньої торгівлі – 412, 413 
дегустаційні – 349 
депутатські – 116, 128, 135, 141, 270 
допомоги голодуючим – 156, 290, 305 
допомоги демобілізованим 
червоноармійцям – 49, 98, 121 
допомоги дітям – 48, 86, 87, 98, 114, 129, 
133, 140, 152, 282, 287, 288 
допомоги потерпілим від неврожаю – 52 
екзаменаційні – 215, 216, 219, 223, 224, 226, 
369, 416 
економічні – 162, 196 
експертні – 175, 209, 289, 379, 394 
житлові – 208, 303 
з реорганізації – 169, 200 
з українізації – 107, 126, 196, 213, 214 
інвентаризаційні – 332, 334, 341, 367 
контрольна КП(б)У (робітничо-селянська 
інспекція) – 97, 162, 319, 328, 358 
кредитні – 136, 162, 236 
культурно-просвітні – 94, 170, 251, 256, 
260, 288 
ліквідаційні – 45, 53, 112, 167, 199, 202, 205, 
338, 339, 368, 378, 380, 384, 385, 400 
надзвичайні – 52, 58, 147, 153, 156, 158, 175, 
176, 180, 229 
незаможних селян – 74 
облікові – 88, 89, 125, 228 
охорони праці – 168, 350 
оціночні – 111, 171, 178 
партизанські – 305 
пенсійні – 159, 161, 287 
планові – 193, 339 
по боротьбі з дезертирством – 54, 57, 60, 62, 
65, 69-71, 73, 117, 189, 229, 230, 290, 291 
по боротьбі з дитячою безпритульністю – 
231 
по боротьбі з наслідками голоду – 45, 99, 
109, 117, 172 

по визнанню прав на соціальне 
забезпечення – 46, 210 
по вилученню церковних цінностей – 66 
по відокремленню церкви від держави і 
школи від церкви – 49, 50, 72, 286 
по ліквідації неписьменності – 114, 179, 288 
по обліку збитків і злодіянь, заподіяних 
нацистськими загарбниками та їх 
спільниками – 72 
податкові – 56, 68, 74, 87, 88, 91-94, 96, 98, 
103, 108, 113, 122, 125-127, 133, 134, 149, 
156, 196, 204, 266, 2693 288, 289, 300, 381 
посівні – 57, 59, 62, 72, 74, 78, 90, 154, 290, 
321, 384 
постійно діючі – 61, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 
100-109, 112, 115-121, 124, 128, 129, 131, 
135, 137-139, 141-143, 145, 147-152, 235, 
266, 268, 270, 286, 292, 296-300, 302-309, 
311-315, 325, 346, 358, 381, 386,391, 392, 
404-408, 412 
призовна – 50, 87, 90, 96, 132, 287, 308 
приймальні – 181, 214, 215, 221, 222, 224, 
343 
продовольчі – 55-57, 59-61, 65, 68, 69, 111, 
122, 140, 204, 376, 377, 379, 383, 412 
протиепідемічні – 112, 116, 270, 407 
профспілкові – 250, 254-256, 262, 264, 265 
ревізійні – 86, 95, 131, 145, 154, 162, 171, 
173, 204, 232, 233, 257, 260, 284, 285, 306, 
332, 350, 373, 380, 382, 419 
розціночно-конфліктні – 49, 133, 158, 167, 
183, 184, 196, 202, 236, 237, 248, 249, 250, 
253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 
264, 269, 316, 317, 329, 338, 351, 361, 365, 
366, 373, 382, 394, 400, 402, 419 
санітарні – 67, 68, 103, 114, 120, 153, 186, 
229, 291, 293, 355 
спортивні – 91, 113 
страхові – 157, 300 
судово-земельні – 69, 75, 87, 98, 113, 126, 
170, 177, 181, 182, 199, 201, 267, 287, 347, 
368, 374, 384, 387, 393 
тарифно-розціночні – 248, 249, 250, 252, 
253,  259, 350, 416 
у справах неповнолітні – 116, 166 
фінансові – 50, 86, 208 
чистки радянського апарату – 54, 86, 134, 
162, 163, 171, 173, 202, 203, 288, 407 

Комітети 
бавовняні – 190, 191 
батьківські – 57 
бідноти – 172 
боротьби з безробіттям – 183, 184 
боротьби з дезертирством – 118 
боротьби з наслідками голоду – 91 
взаємодопомоги – 54, 57, 68, 74, 77, 78, 80, 
82, 84-86, 97, 99, 107, 109, 115, 116, 119, 
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124, 129, 149, 152, 153, 201, 209, 210, 262, 
264, 295, 296, 297, 299, 306, 308, 310, 313, 
351, 372 
виконавчі рад – 45, 53-64, 86, 89, 90, 92-97, 
99-109, 112, 116-124, 128-132, 135-154, 163-
166, 172, 178, 180, 183, 190-196, 198, 200, 
202-204, 206, 207, 209, 235, 256, 267-269, 
271, 282, 285, 286, 290-292, 296-301, 304-
315, 318, 320, 324, 325, 346-348, 353, 354, 
360, 364, 365, 367, 377, 378, 380, 382, 384, 
386-388, 392, 404-407, 409, 411-413, 415-418 
військово-продовольчі – 199 
волосні – 54-64, 285, 286, 290-292, 318, 364, 
382, 387, 413, 415, 418 
вуличні – 131, 142, 151, 300 
геологічні – 124 
губернські – 163, 377, 416 
державних споруд – 178, 186 
добровільних організацій – 232, 233, 405 
допомоги голодуючим – 55, 60, 67, 68, 70, 
73, 106, 108, 110, 114, 117, 122, 141, 153, 
172, 291, 301, 305 
допомоги жертвам інтервенції – 148 
допомоги хворим і пораненим 
червоноармійцям – 111, 210 
з благоустрою – 120 
заготівельні – 326, 332, 408, 419 
земельні – 54, 413 
квартальні – 111  
кооперативні –107, 182, 293, 241382, 386  
міські – 267, 271, 367 
народного контролю – 388 
незаможних селян – 45, 47, 49-55, 57, 59, 
61-65, 69, 70, 73-85, 92, 94, 99-101, 109, 112, 
115, 122, 124, 126, 136, 138, 142, 144, 149, 
154, 198, 200, 205, 265, 268, 2853 286, 290, 
291, 293-295, 297, 298, 300, 305, 307, 310, 
311, 313, 315, 319, 350, 354, 372-374, 378, 
384, 404, 405, 409, 412 
обласні – 89, 90, 97, 104, 106, 112, 114-116, 
119, 124, 127, 132, 135, 141, 143, 145, 147, 
167, 215, 238, 266, 267, 269, 270, 299, 302, 
325, 326, 329, 331, 335, 340-342, 344, 351, 
352, 358, 360, 361, 365, 366, 375, 381, 386, 
387, 391, 392, 411 
окружні – 45, 164, 180, 183, 192-194, 196, 
202, 204, 209, 256, 271, 282, 412 
окружні КП(б)У/КПУ – 53 
організаційні – 114 
партійні – 64, 74, 124, 179, 215 
повітові – 45, 53, 152-154, 172, 178, 191, 
193, 195, 198, 209, 384, 386, 388, 409, 417 
позикові – 60, 86, 296 
посівні – 57, 71, 91, 973, 98, 109, 169, 199, 
201 
приймальні – 122, 185 

продовольчі – 67, 68, 140, 155, 185, 204, 
205, 377 
профспілкові – 45, 47, 161, 189, 207, 217, 
219, 221, 226, 227, 247, 249-258, 260-265, 
303, 317, 325, 327, 328, 330, 332, 335, 337, 
349, 350, 351, 358, 373, 385, 387, 390, 392, 
396, 397, 402, 410, 411, 417, 418 
районні – 45, 61, 62, 109, 113, 115, 119, 127, 
135, 140, 141, 143, 144, 180, 187, 203, 227, 
251, 257, 258, 260-266, 286, 297, 301, 302, 
325, 338, 380, 395, 402 
районні КП(б)У/КПУ – 227 
революційні – 64-74, 212, 292-295, 383 
робітничі – 165, 170, 171 
спортивні – 231, 363, 405 
страхові – 161, 403 
у справах вищої школи – 214, 215 

Комсомол – 47, 62, 64, 108, 111, 112, 364, 414 
Комунальне господарство – 46, 50, 53, 64, 110, 

112, 114, 115, 121, 122, 133, 134, 141, 144, 162, 
175, 182, 192, 193, 204, 206-208, 228, 249, 254, 
267, 269, 285, 318, 361, 384 

Комунально-побутові підприємства – 112, 114, 
134, 158, 206-208, 249, 254 

Комуни – 63, 75, 113, 119, 125, 126, 154, 163, 384 
Комуністична партія – 46, 47, 53, 60, 62, 74, 75, 

90, 109, 113-116, 119, 127, 128, 135, 141, 143, 
144, 152, 162, 181, 185, 190, 210, 215, 216, 218, 
219, 223, 224, 232, 270, 297, 319, 330, 367, 390, 
415 

Комуністичні недільники і суботники – 62, 263, 
389 

Конкурси – 359 
Конституція – 128 
Контори 

«Агро-Джойнт» – 161, 233 
бавовняні – 191  
банківські – 51, 186,235, 325,326, 347 
будівельні – 163, 167, 168, 173, 190, 255, 
361, 364, 391  
водних ресторанів – 356, 366 
експортні – 157, 172, 173, 181, 255, 329 
заготівельні – 70, 114, 155, 156, 166, 201, 
204, 326, 334, 339, 373, 419-421 
зв’язку – 241 
інвентаризаційні – 354 
корабельні – 212 
нотаріальні – 115, 213, 272 
паливні – 296, 360, 361 
пароплавств – 46, 162, 264, 398, 399, 401 
поштово-телеграфні – 64, 86, 109, 112, 113, 
140, 162, 241-246, 248, 264, 280-282, 351 
проектно-кошторисні – 362 
риболовні – 283, 354 
сільськогосподарської кооперації – 360, 
376, 377 
скотарських господарств – 185, 350 

 506 



соціального страхування – 171 
страхові – 402, 403 
торговельні – 157, 173, 237, 326, 329, 358 
транспортні – 328, 338, 353 
трестів – 166, 168, 359 

Контрабанда – 186, 211-213 
Контроль – 74, 75, 77, 78, 85, 95, 155, 178, 184, 

236, 303, 304, 320, 331, 343, 358, 372, 379, 388, 
396, 397, 410 

Конференції – 47, 133 
агрономічні – 125, 265, 407 
безпартійні – 111, 126, 128, 137, 286, 301, 
381, 384 
бідняцькі – 82, 124 
будівельників – 251 
винахідників – 350 
вчителів – 92, 126, 127, 261 
губернські – 379 
директорів – 165 
добровільних товариств – 98, 180, 185, 231-
233 
жінок – 124 
звітно-виборчі – 99, 161, 189, 217, 219, 226, 
303, 334, 335, 337, 371, 390, 392 
колгоспні – 332 
комітетів незаможних селян – 78, 350 
медпрацівників – 250, 348 
народних суддів – 272 
наукові – 216, 224, 386, 409 
наймичок – 258 
підсумкові – 223, 224 
професійних спілок – 109, 124, 161, 165, 
238, 247, 248, 251-263, 288, 325, 330, 332, 
349-351, 387, 390, 411, 417, 418 
селянські – 406 
споживчих товариств – 358 
спортивних товариств – 368 
технологічні – 238 
ударників – 250 

Конфіскація – 53, 54, 58, 66, 71, 76, 110, 111, 126, 
143, 156, 198, 204, 211-213, 285, 291, 416 

Концерти – 253 
Конярство – 393 
Кооперація і кооперативний рух – 46, 48, 57, 72, 

87-92, 94, 103, 105, 107, 109, 111,112, 117-119, 
121, 123, 125-127, 131, 133, 134, 144, 157, 162, 
164, 165, 167, 169-171, 177, 182, 185, 190, 193, 
196-199, 202-205, 208, 209, 234, 235, 238-241, 
251, 283-286, 300, 301, 306, 320-323, 332, 349, 
350, 352-356, 359, 360, 362, 363, 365, 374, 376, 
380, 382, 383, 385, 386, 390, 395, 403, 411 

Корисні копалини – 197 
Краєзнавство і краєзнавці – 180, 319, 414 
Кредитування і кредитні установи – 46, 48, 51, 78, 

87, 100,103,105, 113, 119, 122, 125, 136, 139, 
145, 154, 162, 168-173, 175, 183, 185, 186, 190, 
196-198, 200, 202, 210, 211, 213, 233, 235, 236, 

238, 239, 241, 256, 283, 289, 300, 319-321, 323, 
325, 328, 344, 347, 355, 357, 376, 380, 382-386, 
388, 390, 392, 394, 413 

Кролівництво – 167, 359 
Кукурудза – 166, 419 
Культові установи (див. Установи релігійні) 
Культура – 86, 88, 93-95, 99, 114, 116, 161, 169, 

290, 364 
Культурно-масова робота – 93, 101, 103, 141, 143, 

144, 151, 256, 288, 353, 410 
Культурно-освітні відділи – 112, 115, 126, 127, 

133, 180, 365 
Культурно-освітні установи – 46, 57, 59, 67, 71, 

74, 77, 88, 90-94, 95, 98,  122, 123, 126-128, 131,  
133, 135, 144, 147, 179, 180, 192, 247, 251, 269, 
270, 288, 308, 311, 383 

Культурно-освітня робота – 73, 82, 84, 88, 92, 100, 
119, 128, 135, 142, 170, 176, 248-250, 253-255, 
257-264, 312, 365 

Культурно-побутові споруди – 121, 145, 351 
Куркульство і боротьба з ним – 50, 52, 53, 74, 87, 

92, 95, 121, 125, 126, 134, 250, 289, 305, 307, 
309, 310, 346 

Курорти – 47, 74, 193-195, 287, 365, 403 
Курси – 144, 210, 214, 221, 227, 318, 360, 368 
 

Л 
Лабораторії – 157, 159, 160, 166, 170,189,195, 200, 

223, 226, 233,303, 304, 327, 349, 393, 395, 396, 
397, 410 

Листівки – 414 
Лікарні (ветлікарні)– 46, 53, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 

88, 111, 126, 142, 148, 193, 194, 195, 196, 200, 
201, 210, 228, 249, 287, 288, 300, 356, 388, 402 

Лікарі (ветлікарі) – 46, 47, 62, 70, 91 93, 111, 153, 
155, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 228, 230, 
288,355, 388, 406 

Лікарняні комісії – 110, 402 
Лікарняні листи – 161, 209, 394, 402, 403 
Лікарські рослини – 178 
Ліквідація неписьменності – 45, 73, 78, 82, 95, 96, 

106, 113, 115-118,120, 121, 123, 125-130, 132-
134,136, 137, 142,144, 149, 150, 152, 179, 180, 
229,232, 257, 266, 288, 293,308, 310, 322, 324, 
353 

Ліквідація недоїмок – 87, 88, 113, 117, 119, 125, 
128, 130, 306 

Лікування – 77, 161, 287, 355 
Лісове господарство, охорона лісів – 46, 48, 55, 

75, 86, 89, 95, 154, 163, 164, 172, 181, 182, 193, 
197, 198, 199, 201, 255, 266, 289, 367, 374 

Лісомеліорація і лісомеліоративні роботи – 46, 48, 
164, 178, 182, 201, 251, 373, 393 

Лісонасадження – 55, 99, 145, 255, 268, 287, 300, 
302, 373, 374, 393, 394 

Лісопильні заводи (лісозаготівля) – 48, 163, 164, 
207, 234, 251 
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Література – 169, 181, 217, 219, 220, 231, 232, 236, 
319, 353 

 
М 

Магазини – 171, 235,236, 237, 238, 356, 358, 362, 
376, 377, 379, 380, 413, 420 

Майно і майновий стан – 48, 49, 52-54, 56, 58, 61, 
63-66, 68-72, 74, 76, 82, 84-92, 94-96, 99, 101-
103, 108-111, 113-115, 117-121, 123-127, 129-
132, 134-139, 141, 143, 145, 148, 149, 152-154, 
156, 159, 169, 171, 174, 175, 177-179, 181, 183, 
185, 187, 194, 196-201, 203-205, 207-210, 214, 
215, 228-230, 233, 234, 241, 242, 266-270, 277, 
285, 287-289, 291, 294, 298, 301, 306-313, 315, 
318, 320-322, 328, 331, 342, 345, 346, 347, 349, 
363, 370, 375, 378, 381, 382, 384, 385, 388, 390, 
399, 402, 404, 412, 416, 417, 419 

Машини бавовноочисні – 343 
Машини сільськогосподарські – 57, 59, 60, 68, 75, 

89, 95, 112, 128, 155, 168, 169, 178, 193, 234, 
305, 324, 382, 384 

Машинобудування – 46, 52, 114, 174, 179, 183, 
197, 208, 232, 234, 253, 302, 323, 324, 331, 352, 
367, 370, 394, 395 

Машино-тракторні станції (МТС) – 75, 77, 78, 94, 
105, 372, 390 

Медикаменти – 155, 157, 167, 170, 193, 194, 195, 
201, 388  

Медична допомога – 91,194,210,402,403 
Медичні дільниці – 68, 88, 388, 402, 418 
Медичні заклади – 47, 56, 69, 88, 150, 175, 194, 

195, 249, 250, 288, 301, 348, 402 
Медичний огляд – 123, 152, 175, 195, 228 
Медичне обслуговування – 51, 128, 135, 138, 193, 

194, 269, 270,288, 312,402, 408,418 
Медичні працівники – див. Лікарі 
Меліорація і меліоративні роботи – 46, 48, 113, 

125, 164, 169, 182, 200, 201, 222, 223, 224, 225, 
241, 251, 336, 369, 373, 382, 384, 385, 393, 395 

Методична робота – 180, 181, 214-216, 218-221, 
223, 224, 226, 259, 391, 395 

Метричні книги – див. Книги метричні 
Механізація – 159, 189, 220, 223, 225, 249, 252, 

303, 331, 336, 337, 345, 366, 370, 371, 395-397, 
410 

Мисливство – 210 
Мистецтво – 59, 179, 253, 259, 404 
Митні установи – 46, 162, 172, 21,, 212, 213, 401 
Міжнародна організація допомоги борцям 

революції – 232 
Міліція – 45, 47-49, 52-54, 56, 59, 60,62-66, 68, 70, 

71, 83, 86, 95, 93, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 
122,124,126,130,132, 147, 152-154,162, 168, 
174-176, 195, 200, 202, 203, 228-230, 252, 278, 
280, 286, 290, 293, 297, 299-301, 308, 320,322, 
325, 373-375, 378, 379, 387, 400, 411, 415-417 

Млини – 54, 55, 58, 62, 63, 67, 68, 86, 88, 94, 111, 
114, 119, 126, 142, 143, 154, 155, 156, 185, 204, 
205, 208, 234, 239, 258, 287,289, 290, 309, 315, 
318, 321, 355, 382, 386, 412, 413, 415 

Мобілізація – 54, 57, 62, 67, 70, 91, 101, 109-111, 
115, 122, 125, 127, 130, 133, 143, 145, 154, 169, 
174, 179, 183, 184, 186, 198, 204, 214, 228, 230, 
287, 292, 301, 305, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 
317, 326, 331, 335, 336, 337, 338, 345, 347, 385, 
412 

Молодь – 59, 88, 128, 229, 233, 248, 254, 257, 258, 
268, 270, 300, 316, 353, 389 

Молоді спеціалісти – 222, 224, 226 
Монастирі – 47, 130, 154, 162 
Мости – 47, 145, 167, 287 
Музеї – 46, 180, 181, 209, 404 
 

Н 
Навчання – 54, 108, 114, 128, 129, 130, 132, 138, 

142, 159, 179,180, 181, 184, 218, 220, 224, 227, 
229, 247, 248, 249, 268, 322, 329, 337, 379, 396, 
397 

Навчальний рік – 115, 116, 215, 302 
Навчальні заклади – 46, 51, 52, 75, 114, 133, 179, 

180, 181, 188, 192, 215, 226, 231, 237, 268, 270, 
287, 289, 381, 384, 394, 409 

Навчальні плани – 179, 180, 215, 329, 414 
Навчально-виховна робота – 114, 202, 216-220, 

224, 226 
Нагородження – 104, 107, 116, 128, 135, 141, 143, 

145, 149, 176, 189, 238, 266, 270, 300, 302, 304, 
313, 314, 336, 360, 372, 407, 412 

Народне господарство – 47, 65, 66, 118, 122, 165, 
175, 177, 183, 193, 196, 234, 263, 289, 350, 352, 
376 

Народні засідателі –54, 57, 67, 71, 73, 86, 92, 94, 
112, 125, 144, 268, 272, 276, 277, 288, 299, 306, 
308, 309, 375, 392 

Насінництво і насіннєві позики – 46, 50, 56, 57, 
58, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 75, 83, 91, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 103, 113, 114, 117, 120, 
121, 125, 126, 131, 136, 137, 139, 142, 143, 145, 
149, 150, 153, 154, 156, 169, 170, 172, 199, 201, 
206, 266, 287, 291, 292, 296, 306, 308, 309, 312, 
313, 340, 341, 3420 343, 344, 345, 351, 352, 355, 
369, 372, 373, 378, 382, 384, 387, 393, 409, 412 

Насіннєвій фонд – 72, 74, 82, 85, 87,95, 126, 128, 
199, 265, 378, 380, 384, 393 

Науково-дослідні інститути – 303, 317, 327, 369, 
395 

Науково-дослідницька робота – 190, 215-220, 222-
224, 226, 303, 331, 369, 371, 391, 392 

Нафтопродукти – 168, 205, 328 
Націоналізація – 45, 54, 56, 62, 69, 87, 109, 110, 

111, 114, 119, 124, 134, 152, 154, 173, 177, 178, 
180, 182, 185, 187, 194, 196, 198, 201, 204, 206, 
207, 208, 263, 267, 287, 337, 338, 380, 384 
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Нова техніка – 159, 160, 187, 189,303, 316, 
327,329, 330, 331, 335, 337, 343, 349, 371, 389 

Нотаріальні контори – 115, 213, 272 
Нормування заробітної плати – 159, 184, 202, 247, 

364 
 

О 
Об’єднання 

артільні – 54 
виробничі – 303, 304 
громадян – 69 
інвалідів – 376 
колективні – 133, 269 
літературні – 353 
методичні – 181 
педагогічні – 133 
промислові – 178,203, 204,283, 329, 349 
профспілкові – 390 
сільськогосподарські – 98, 165, 421 
торгівельні – 328, 329  
транспортні – 328 

Оборона країни – 52, 86, 87, 89, 141, 158, 172, 177, 
178, 186, 187, 190, 191, 194, 197, 200, 204, 205, 
220, 225, 228, 234, 266, 317, 328, 330, 331, 337, 
377, 419 

Обслуговування – 45, 51, 128, 135, 138, 145, 159, 
161, 187, 188, 193, 194, 233, 238, 246, 253, 269, 
270, 288, 302, 312, 326, 365, 393, 402, 408, 409, 
418 

Овочівництво – 70, 154, 238, 300, 334, 354, 385, 
419, 420, 421 

Округи – 45-53, 58, 59, 71, 74, 75, 80, 85, 89, 96, 
106, 108, 121-124, 130, 135-137, 139, 140, 142, 
144, 146, 147, 151, 157, 158, 161-171, 173, 174, 
176, 177, 180, 181, 183, 185, 186, 189, 192-198, 
200-214, 222, 226-267, 271, 272, 274-285, 290, 
295, 296, 305, 306, 315, 317-320, 322-325, 328, 
337, 346, 347, 349,-351, 354, 355, 367, 368, 372, 
374, 376, 378-383, 385-388, 390, 398-405, 409, 
411-413, 416, 417, 420 

Окупанти і окупація – 68, 72, 99, 101, 104-107, 
128, 135, 141, 143, 147, 151, 187, 286, 306, 310, 
313, 315, 316, 331, 348, 387, 407, 408 

Олійниці – 60, 68, 114, 155, 156, 205, 258, 290, 
315, 386 

Опіка – 48, 56, 61, 63, 64, 86 87, 91, 110, 117, 126, 
129, 130, 131, 137, 144, 151, 153, 166, 209, 270, 
287, 309 

Організації 
борців революції – 232 
будівельні – 410 
громадські – 106, 118, 121, 127, 141, 142, 
149, 302 
добровільні – 47, 78, 90,91, 149 
“Знання” – див. Товариства 
комсомольські – 108, 111,414 

кооперативні – 46, 111, 131, 234, 320, 365, 
376, 380 
митні – 69 
національні – 323  
партійні – 112  
пожежні – 203 
профспілкові – 251,263, 303, 309, 374, 417, 
418 
сільськогосподарські – 190 
торгівельні – 236, 238, 239 
транспортні – 421  

Оренда господарств і житла – 48, 49, 56, 86-88, 
91, 92, 94, 96, 102, 111, 114, 115, 119, 120, 123-
127, 132, 134, 138, 144, 146, 147, 149, 153-155, 
166, 170, 172, 177, 182, 185, 196, 201, 204, 206-
208, 210, 227, 236-239, 241, 255, 265-267, 283, 
284, 287, 288, 295, 308, 318,320, 321, 323, 325, 
332, 355, 356, 358, 368, 378, 384-386, 399, 407, 
413 

Освіта 
вища – 215, 217, 219, 222 
дошкільна – 131, 194, 195, 392, 411 
загальна – 112, 114, 180 
народна – 456, 49-51, 56, 57, 59-62, 67, 71, 
73, 87, 88, 96, 106, 111, 112, 114, 116, 119, 
126-128, 130, 132, 133, 141, 146, 152, 156, 
166, 178-181, 194, 195, 206, 210, 213-215, 
221, 226, 227, 231, 236, 264, 265, 269, 270, 
285, 288, 289, 291, 300, 301, 318, 324, 359, 
368, 386, 414 
позашкільна – 111 
політична – 61, 111, 117, 133, 152, 154, 174, 
179, 180, 288, 418 
початкова – 220 
середньо-спеціальна – 160, 214, 216, 218, 
221, 222 
технічна і професійна – 152, 179, 181, 263 

Осередки 
добровільних товариств – 88, 90, 91, 96, 98, 
101, 103, 114,146, 149, 152, 230, 231, 232, 
233, 234, 248, 255, 256, 282, 288, 289, 303, 
208, 310, 324, 360, 363 
КП(б)У – 53, 62, 90, 162, 175, 187, 214, 364 
комсомольські – 64, 364 
культзмички міста з селом – 256 
профспілкові – 152, 211, 259, 260, 262, 264, 
265 
студентські – 74 

Особові рахунки – 92, 95, 124, 129, 142, 146, 150, 
172, 173, 181, 196, 202, 236-238, 240, 266, 284, 
298, 300, 307, 309, 311, 321, 322, 326, 333, 335, 
348, 352, 353, 356, 361, 363, 366, 370, 374, 386, 
390, 403, 408, 415, 419 

Особовий склад – 47-49, 53, 55, 57, 64, 66, 82, 84, 
110, 118, 120, 132, 133, 143, 153, 154, 158, 167, 
168, 172-175, 177, 181, 185, 186, 190, 193-197, 
204, 206, 209, 211, 213,-215, 222, 226, 235-240, 
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242, 247, 263-265, 271, 276, 280, 281, 294, 308, 
312, 316, 322, 329, 335, 336, 338, 340, 341, 343-
345, 348, 353, 354, 361, 364, 367, 369, 370, 374-
379, 384, 391, 393-395, 398, 402, 413, 416, 417, 
419, 421 

Охорона  
громадського спокою – 47, 93, 400 
державних підприємств – 54, 95, 140, 166, 
167, 168, 176, 187, 202, 203, 236, 241, 242, 
244, 245, 246, 247, 287, 298, 332, 336, 338, 
399, 400, 405, 411, 415 
державного кордону – 61 
здоров’я – 47, 50, 51, 53, 65, 67, 68, 87, 88, 
93, 95, 96, 114, 116, 123, 124, 126, 127, 151, 
153, 156, 157, 193-195, 231, 249, 250, 269, 
282, 288, 290, 291, 298, 301, 302, 348, 355, 
387, 388, 400, 401, 402, 415, 418 
історичних пам‘яток – 47, 112 
материнства і дитинства – 194, 195, 250, 
270 
праці – 110, 111, 128, 161, 168, 175, 183, 
184, 190, 207, 222, 224, 225, 240, 248, 249, 
250, 254-256, 260-264, 303, 304, 324, 325, 
327, 330, 331, 340, 350, 379, 389, 390, 394, 
395, 397, 400, 403, 410, 413 
природи та екології – 46, 48, 55, 95, 115, 
145, 158, 163, 164, 174, 181, 182, 199, 255, 
367, 374, 399, 401 
протипожежна – 134, 167, 234, 335, 336, 
344, 345, 411, 421 

Оцінювання 
майна – 111, 126, 169, 171, 204, 209, 301 
лікарських рослин – 178 

 
П 

Палац культури – 325 
Паливо – 51, 55, 68, 106, 107, 108, 109, 140, 151, 

169, 177, 178, 179, 249, 263, 269, 282, 292, 316, 
323, 338, 361, 372, 378 

Пам’ятки – 313 
Парки – 359 
Пароплавство  

морське – 173, 186, 187, 189, 264, 326 
річкове – 46, 48, 50, 158, 159, 160, 162, 172, 
205, 263, 264, 316, 317, 398, 399, 400, 401, 
402 

Партизанський і підпільний рух – 77, 89, 125, 128, 
140, 215, 305, 414, 415  

Паспорти – 99, 165, 212, 292 
виробничо-технічні – 303  
«голодні» – 74 
заводів – 331, 371 
міст – 302 
сівообігу – 393 

Паспортизація – 52, 150, 176, 203, 362, 393 
Паспортна система – 116-118, 375  

Патенти – 58, 67, 69, 126, 127, 133, 152, 166, 196, 
197, 210, 224, 234, 236, 288, 291, 376, 417 

Педагогіка – 88, 133, 152, 179, 180, 181, 202, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 226, 227, 259, 368 

Пенсійне забезпечення – 46, 59, 86, 107, 110, 120, 
124, 126, 131, 138, 153, 161, 180, 190, 209, 210, 
235, 287, 288, 309, 387 

Переписи статистичні – 48, 69, 86, 92, 110, 123, 
126, 127, 130, 132, 133, 168, 179, 190, 191, 192, 
195, 301, 398, 409 

Переселення і переселенці – 45, 47, 48, 51, 72, 87, 
89, 90, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 113, 116, 
119, 120, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 
154, 170, 191, 198, 199, 200, 201, 233, 266, 270, 
289, 298, 299, 302, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 
314, 321, 324, 374, 378, 384, 385, 386, 387, 392, 
407 

Печатки – 47, 53, 113 
Підприємства – 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 

57, 58, 63, 64, 69, 88, 89, 91, 97, 104, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 130, 132, 133, 134, 156, 157, 158, 162, 
163, 164, 165, 16, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 
185, 186, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 201, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 210, 228, 229, 232, 233, 
234, 236, 237, 238, 241, 247, 249, 250, 251, 253, 
254, 255, 264, 267, 269, 270, 271, 282, 284, 286, 
287, 288, 289, 294, 300, 302, 303, 306, 307, 309, 
316, 317, 318, 323, 326, 327, 328, 331, 332, 336, 
337, 340, 341, 344, 345, 347, 349, 350, 351, 355, 
357, 358, 361, 363, 365, 366, 367, 370, 373, 374, 
378, 379, 380, 381, 383, 388, 389, 390, 391, 392, 
394, 395, 397, 403, 405, 409, 410, 411, 413, 416, 
421 

Пільги – 75, 76, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 107, 113, 
114, 115, 117, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
132, 134, 136, 143, 144, 148, 149, 152, 154, 171, 
183, 196, 198, 199, 200, 215, 229, 239, 241, 287, 
288, 308, 319, 320, 323, 328, 347, 372, 373, 376, 
378, 384, 403, 405, 407, 408, 409  

Піонерські табори – 195, 332, 359 
Плани, планування – 45, 47-53, 59, 61, 68-71, 73-

75, 77-84, 86-109, 112-115, 117-121, 123-125, 
127-152, 154, 156-161, 164-173, 176, 179-185, 
187-193, 196-204, 206-210, 213, 215-227, 230-
235, 237, 238, 240, 248-251, 254-258, 260-264, 
266-271, 282-289, 292-317, 319-321, 324-327, 
329-337, 339-362, 364-366, 368-373, 375, 376, 
380-383,385-397, 403-412, 414, 415, 417-419  

Племінне тваринництво – 58, 59, 65, 72, 87, 99, 
165, 198, 201, 265, 321, 385, 393 

Повстанський рух – 58, 76, 175, 229, 323 
Податки – 45, 47, 48, 50, 51, 53-64, 67-69, 71-78, 

82, 87-98, 100-103, 106-137, 140, 142-152, 154-
156, 158, 162, 171, 172, 174, 180, 183, 185, 191, 
192, 196, 197, 199, 204, 205, 207, 211, 233, 239, 
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241, 253, 265-267, 269, 271, 277, 278, 282, 283, 
285, 287-289, 291, 292, 297-301, 305-313, 320, 
324, 325, 346, 347, 364, 367, 373, 374, 376, 378, 
381-384, 411, 412, 415-418 

Пожежна безпека – 91, 111, 114, 133, 134, 144, 
164, 167, 202, 203, 234, 245, 255, 330, 333, 335, 
336, 344, 345, 361, 374, 411, 421 

Позбавлення та поновлення виборчих прав – 48, 
51, 52, 54, 73, 87, 90-92, 94, 95, 98, 102, 108, 
116-118, 126, 127, 129, 130, 134-136, 138, 139, 
141, 143, 149, 163, 203, 270, 288, 289, 296-298, 
302, 306, 309-313, 315, 325, 346, 375, 378, 381, 
382, 387, 406, 407 

Позики – 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 
66, 68, 71, 74, 75, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 125, 126, 
129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 
143, 144, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 169, 
172, 186, 197, 199, 233, 286, 287, 291, 292, 293, 
296, 298, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 
355, 378, 380, 382, 384, 385, 387, 409, 411 

Полезахисні смуги – 201, 287, 393, 394 
Політичний стан – 45, 47, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 

64, 69, 71, 117, 128, 154, 155, 156, 175, 228, 
290, 291, 322, 323, 419 

Порти – 46, 48,51, 52, 158, 159, 160, 161, 162, 172, 
173, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 206, 
211, 212, 213, 229,239,263, 264, 280, 319, 323, 
326, 329, 335, 338, 339, 351, 362, 367, 374, 401  

Посівні кампанії – 46, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 
68, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 
90, 92, 95, 98, 99, 103, 106, 109, 112, 113, 115, 
121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 135, 
136, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 154, 155, 169, 
170, 185, 191, 199, 200, 206, 210, 233, 248, 265, 
267, 268, 287, 289, 290, 291, 292, 296, 298, 305, 
308, 310, 311, 312, 313, 315, 318, 321, 324, 325, 
340, 346, 350, 351, 367, 375, 384, 390, 393, 408, 
412, 419 

Постачання – 46, 50, 51, 52, 54, 56,61, 63, 64, 68, 
74, 75, 87, 89, 91, 95, 108, 109, 111, 114, 118, 
126, 132, 140, 152, 155, 156, 158, 167, 168, 169, 
171, 172, 173, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 191, 
193, 194, 195, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 208, 
209, 215, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 
236, 237, 238, 241, 282, 293, 302, 303, 306, 316, 
317, 320, 321, 323, 327, 328, 329, 330, 332, 334, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
348, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 
364, 367, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 
380, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 392, 394, 395, 
396, 397, 400, 413, 416, 419, 421 

Почесні громадяни –414, 418 
Почесні грамоти – 406, 418 
Почесні звання – 141, 404  

Праця і працевлаштування – 48, 49, 52-54, 56, 57, 
59-61, 67-69, 73, 74, 81, 86, 87, 94, 99, 108, 110, 
111, 113, 116, 128, 131, 133, 135, 144, 146, 158-
162, 165, 166, 168-173, 177, 178, 180-195, 197, 
199, 202-205, 207, 210, 222, 224, 225, 228, 231, 
232, 234, 236, 239-242, 245, 247-256, 258-264, 
269, 270, 281, 293, 298-304, 308, 316, 317, 324, 
325, 327-331, 335, 337, 340, 344, 348-353, 357, 
360, 361, 364, 371, 372, 375-377, 379, 382, 387, 
389-391, 393-397, 399, 400, 403, 410, 413, 417-
419, 421  

Преса – 162, 319, 366, 404 
Пристані – 46, 158, 160, 186, 287, 289, 316, 338, 

398-402 
Продовольство – 54-57, 59-62, 64-66, 68,69, 71-74, 

76, 82, 83, 86, 93, 96, 99, 100, 102, 111, 114, 
115, 118, 122, 125, 126, 132, 136, 140, 144, 152, 
153, 155, 156, 172-177, 185, 194, 198, 199, 204, 
209, 210, 212, 228, 229, 236, 242, 243, 245, 247, 
286, 295, 301, 312, 313, 321, 326, 327, 338, 339, 
357, 364, 375-380, 383-385, 388, 402, 411, 412, 
416 

Прокуратури – 45, 47, 50, 59, 94, 98, 128, 176, 195, 
272, 280, 286, 374, 375, 421 

Промисловість – 46, 48, 104, 162, 177, 183, 197, 
212, 264, 266, 270, 302, 307, 355 

автомобільна – 371 
бавовняна – 339, 340, 345 
будівельна – 124, 167, 168, 169, 170, 173, 
178, 182, 183, 188, 190, 191, 255, 302, 318, 
333, 361, 364, 367, 389, 390, 391, 410 
будматеріалів – 163, 355, 389, 391, 410 
важка – 364, 367 
військова – 411 
виноробна – 46, 48, 171 
електротехнічна –418 
кондитерська – 327 
консервна – 99, 332, 333, 334, 338 
кустарна –239, 379, 380, 390  
легка – 329, 330, 343, 345, 367, 411, 413 
лісова – 181, 234, 417 
машинобудівна –367  
місцева – 51, 197, 204, 208, 234, 347, 258, 
361, 367 
м’ясо-молочна – 421 
нафтова – 331 
обозна – 178 
паливна – 361 
паперова – 46, 52, 184, 417 
поліграфічна – 366 
радіоелектронна – 303, 304 
рибна – 87, 214, 283, 284, 285, 334, 335, 336, 
354 
соляна – 204 
суднобудівна –352  
текстильна – 184, 329, 339, 340 341, 342, 
343 
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тютюнова – 113, 239, 370, 417 
фармацевтична – 157, 194, 195, 214 
харчова – 156, 177, 250, 267, 323, 326, 327, 
337, 348, 349, 357, 386 
хімічна – 233 
цукрова – 198 
швейна – 208, 329, 330, 411 
шкіряна – 111, 168, 177, 240, 382, 413 

Промисловий податок – див. Податки 
Продукція  

промислова – 111, 172, 177, 183, 185, 197, 
203, 204, 237-240, 270, 283, 284, 303, 304, 
316, 327-334, 337, 340, 341, 343-345, 348, 
349, 353, 354, 360, 362, 366, 367, 371, 372, 
376, 377, 386, 389, 390, 396, 397, 411, 413, 
419, 420, 421 
сільськогосподарська – 110, 130, 173, 198, 
204, 205, 234, 235, 241, 312, 321, 355, 382, 
385, 392, 395 
тваринництва – 168, 170, 198, 235, 372, 406  

Пропаганда антирелігійна – див. Релігія 
Процеси  

автоматичні – 371 
виробничі – 331, 336, 366, 371, 395, 396, 397 
навчальні – 227 
технологічні – 304, 329, 332, 345 

Птахівництво – 91, 203, 381 
Пункти 

АРА – 133, 315,419 
ветеринарні – 154, 198, 200, 201, 202, 393 
виробничо-кооперативні – 167 
заготівельні – 157, 166, 173, 203, 300, 334, 
339, 340, 341, 342, 343, 344, 382, 385, 419 
закупівельні – 173 
зерноочисні – 169 
злучні – 87, 113, 385 
зсипні – 156, 230, 321, 322, 378 
кореспондентські – 183 
кустарного виробництва – 411 
медичні – 193, 402 
навчальні – 287 
населені – 45, 47, 53, 59, 87, 89, 95, 104, 116, 
119, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 
136, 141, 176, 192, 198, 201, 206, 228, 247, 
287, 294, 301, 302, 305, 306, 309, 314, 315, 
318, 380, 407, 408,409 
обмінні – 292 
перевалочні – 419, 420 
переробні – 240 
пересильні – 228, 229, 230, 233 
поштові – 86, 244, 246, 310 
прокатні – 61, 169 
ремонтні – 198 
рибопросільні – 283 
страхові – 183, 402, 403  
товарообміну – 110 
торгові – 283, 328 

харчування – 122, 132, 153, 315,419 
хлібні – 185 

 
Р 

Рабини (див. Установи релігійні) 
Радгоспи – 46, 51, 67, 87, 97-99, 116, 154, 155, 

157, 162, 165, 167, 168, 170, 171, 184, 185, 190, 
191, 198-200, 205, 238, 251, 325, 350-352, 359, 
361, 369, 370, 372, 375, 384, 385, 392, 405, 407 

Ради 
бібліотечні – 56 
винахідників і раціоналізаторів – 334 
виробничо-технічні – див. технічні 
ветеранів праці – 161 
волосні – 285, 286, 290-292, 318, 364, 382, 
387, 413, 415, 418 
губернська – 163, 177, 234, 250, 259, 377, 
384, 416 
депутатів трудящих – 86, 89, 90, 92-95, 97, 
99-109, 116-123, 128-131, 137-140, 142-152, 
190, 206, 227, 235, 267, 268, 282, 292, 296-
300, 304-315, 320, 325, 346-348, 354, 360, 
362, 365, 368, 378, 380, 392, 404-407, 412, 
414 
добровільних товариств – 96, 157, 160, 231, 
233, 234, 289 
жіночі – 327 
з наукової організації праці – 189 
інститутів, технікумів – 222, 224, 226, 364 
кооперативні/кредитні – 185, 240, 321, 323, 
352, 353, 359, 382 
медичні – 348 
методичні – 214, 219, 221, 391 
міські – 45, 106, 109, 148, 184, 206, 269, 282, 
285, 347, 348, 353, 354, 360, 362, 368, 392 
народних депутатів – 104, 106, 109, 112, 
124, 132, 141, 144, 148, 265, 269, 285, 301, 
386 
наукові – 159, 160, 369 
науково-методичні – див. методичні 
науково-технічні – див. технічні 
обласна – 321, 334 
окружна – 157, 164-166, 180, 183, 192-194, 
196, 200, 204, 207, 209, 231, 233, 234, 248, 
253, 255-258, 262, 271, 272, 412 
підприємств – 188, 238, 263, 264, 337, 371, 
373, 389 
повітові – 144, 207, 267, 155, 172, 178, 191, 
193, 195, 198, 207, 209, 267, 275, 384, 386, 
388, 409, 417 
професійних спілок – 189, 247, 248, 250, 
253, 255, 257-259, 262, 350 
районні – 86, 96, 104, 112, 122, 124, 132, 
140, 141, 144, 147, 190, 203, 227, 259, 265, 
267, 286, 289, 301, 365, 380, 386, 405-407 
робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 45, 53-64, 
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96, 106, 108, 118, 121, 123, 129, 130, 135-
137, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 151-154, 
163-166, 172, 178, 180, 183, 184, 191-196, 
198, 200, 202-204, 207, 209, 256, 267, 271, 
282, 285, 286, 290-292, 310, 311, 318, 324, 
325, 346, 353, 364, 367, 377, 382, 384, 386-
388, 409, 411-413, 415-418 
санітарно-технічні – 195 
селищні – 97, 104, 119, 121, 142, 145, 300, 
314 
сільські – 45, 61, 89, 90, 92-97, 99-103, 105-
109, 116-121, 123, 128-131, 135-139, 142-
152, 235, 268, 292, 296-299, 304-315, 320, 
324, 325, 346, 378, 404-406, 411, 412 
соціальних служб – 301, 384 
спеціалізовані вчені – 224 
СРСР – 52, 86, 87, 91, 92, 112, 113, 117-119, 
121, 123, 132, 134, 136, 137, 143-145, 155, 
172, 173, 176-180, 182, 183, 185, 186, 190, 
193, 194, 196, 197, 204, 205, 211, 212, 231, 
238, 239, 241, 249, 253, 270, 271, 273, 275, 
286, 298, 309, 311, 315, 317, 318, 323, 326, 
328, 332, 351, 352, 354, 356-358, 360-365, 
367, 378, 382, 387, 391, 393, 408, 413, 419-
421 
суддів – 275 
технічні – 132, 159, 160, 187-189, 324, 330, 
331, 336, 348, 349, 352, 357, 371, 389, 395, 
410 
Українська економічна – 46, 52, 67, 74, 86, 
87, 112, 125, 172, 199-201, 208, 373, 384, 393 
Укрпромрада – 240 
учбові – 216, 218, 219, 222 
учбово-методичні – див. методичні 
факультетів – 217, 218, 220, 223, 224 
фізичної культури – 231, 363, 364 
фронтів – 116, 194 
художні – 327 
церковні – 73, 406 
шкільні – 71, 227 
економічні – 155, 173, 395 

Радіофікація – 116 
Радянський апарат – 45, 47, 51, 52, 54, 86, 90, 119, 

121, 130, 134, 147, 162, 163, 175, 288, 407 
Районування – 53, 236, 315, 339, 342, 343 
Революції – 109, 114, 408 
Революційна законність – 47, 107  
Революціонери – 333 
Редакції – 46, 48, 63, 75, 191, 227, 330, 353, 366, 

415 
Реквізиція – 65 
Реконструкція – 178, 327, 335, 341, 343, 389 
Релігія і антирелігійна пропаганда – 88, 289 
Репатріація і допомога репатрійованим – 89, 100, 

105, 116, 135, 143, 203, 306, 346, 387 
Республіка Українська Народна (див. Українська 

Народна республіка)  

Реформи – 45, 47, 53, 59, 117, 176, 178, 186, 193 
Рибне господарство, рибальство – 46, 67, 95, 96, 

157, 197, 214, 223, 225, 238, 240, 245, 262, 266, 
267, 283-286, 298, 334-337, 349, 353, 354, 363, 
377, 419 

Ринки – 50, 86, 88, 110-112, 149, 173, 183, 197, 
236, 420 

Рисоводство – 223, 226  
Робітники – 97, 109, 116, 130, 143, 158-161, 168, 

169, 183, 184, 189, 191, 192, 232, 234, 240, 250-
253, 255, 258, 259, 263, 303, 304, 306, 309, 311, 
329, 348, 353, 364, 367, 371, 372, 379, 384, 391, 
395, 403, 409, 410, 413 

Робоча сила – 127, 132, 183, 184, 310, 316, 330, 
333, 336, 375, 390, 413 

Розцінки –99, 247, 303, 327, 329, 349 
Розшук – 45, 47, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 71, 

72, 96, 105, 113, 132, 147, 152, 162, 166, 175, 
176, 202, 203, 229, 265, 287, 289-291, 301, 306, 
322, 374, 390 

Рослинництво – 87, 223, 225 
 

С 
Садівництво – 48, 109, 125, 171, 179, 199, 207, 

265, 266, 384, 393 
Садки дитячі – 56, 133, 144, 231, 330 
Самогоноваріння і боротьба з ним – 49, 52, 113, 

145, 174, 176, 203, 416, 417 
Санаторно-освітня і профілактична робота – 153, 

155, 194, 195, 238, 287, 348, 349, 365 
Свідоцтва – 47, 71, 113, 127, 154, 175, 176, 179, 

180, 185, 196, 197, 206, 212, 247, 349, 352, 414, 
416, 417 

Свята та святкування – 49, 106, 109, 114, 124-126, 
141, 149, 174, 216, 232, 251, 252, 261, 263, 264, 
270, 325, 360, 406 

Сектантство – 144, 174 
Селекція – 190, 369, 393 
Сировина – 46, 50, 155-157, 168, 177, 178, 183, 

198, 234, 241, 321, 327, 329, 332, 342, 343, 360, 
363, 378, 379, 381, 382, 390, 393, 394, 395, 413 

Сількори – 251 
Сільське господарство – 46, 48, 51, 52, 57, 63, 75, 

76, 87, 89, 104, 105, 107, 110, 113-116, 119, 121, 
125-127, 130, 135, 138, 141, 144, 145, 154, 155, 
162, 165, 167, 169-174, 179, 183, 186, 190-192, 
196-201, 204-206, 208, 215, 217, 218, 220-223, 
225, 232-234, 251-253, 255, 266-269, 286, 289, 
300, 302, 306, 312, 320-325, 331, 342, 343, 347, 
355, 356, 359-361, 367, 369, 370, 374, 376, 377, 
381-387, 391-395, 406-409, 411, 414 

Сільськогосподарська техніка – 52, 63, 82, 87, 
169, 181, 198-201, 205, 320-324, 351, 355, 372, 
390-392 

Сільськогосподарські кампанії – 95 
Сільськогосподарські підприємства – 165, 188 
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Сільськогосподарська продукція – 110, 130, 173, 
198, 204, 205, 234, 312, 321, 382, 385, 392, 396, 
397 

Собівартість продукції – 304, 327, 334, 343, 371, 
389 

Соціалістичне змагання – 84, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 
100-109, 115-121, 124, 127-129, 131-133, 135, 
137-145, 147-152, 159-161, 164, 165, 169, 187-
189, 191, 207, 226, 235, 237, 238, 250, 255, 263, 
268, 289, 296-300, 302, 304-311, 313-316, 321, 
324, 325, 327, 329, 330, 334-336, 341, 342, 344, 
346, 349-353, 356, 357, 360, 363, 366, 372-374, 
381, 386, 389, 390, 393, 395, 396, 404, 405, 407, 
410, 417-419 

Соціальне забезпечення – 46, 48, 55, 59-64, 67, 73, 
80, 85, 87, 90, 91, 96, 107, 110, 111, 116, 121, 
124, 126, 130, 135, 138, 139, 141, 144, 151, 153, 
180, 190, 209, 210, 250, 287, 289, 291, 298, 302, 
314, 370, 376, 384, 403 

Спекуляція і боротьба з нею – 95, 109, 111, 140, 
174, 175, 204, 206, 271, 310, 378, 383, 411 

Списки 
виборців – 52, 55, 70, 73, 91, 108, 118, 126, 
128, 130, 136, 139, 141, 143, 149, 150, 269, 
288, 297, 298, 305, 306, 309-313, 325, 346, 
391, 392, 406, 414 
громадян, примусово вигнаних до 
Німеччини, репатрійованих –89, 93, 104, 
105, 116, 119, 120, 124, 135, 143, 150-152, 
203, 266, 297, 306, 313, 346, 381 
депутатів – 104-106, 114-116, 128, 141, 146, 
150, 266, 269, 270, 286, 296, 297, 312 
іноземців – 52, 65, 203, 288, 419 
куркулів – 75, 87, 125, 134, 174, 268, 270, 
288, 289, 290, 310, 312, 313, 407 
народних засідателів – 57, 70, 71, 86, 94, 
125, 132, 144, 268, 272, 276, 299, 306, 308, 
309 
населених пунктів – 53, 116, 125, 129, 141, 
174, 176, 228, 247,294, 302, 408, 409 
переселенців – 89, 102, 107, 113, 116, 125, 
130, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 143, 144, 
147, 149, 201, 266, 289, 298, 299, 302, 313, 
314, 324 
платників податку – 55, 57, 58, 60, 62-64, 
67, 68, 73, 74, 77, 89, 91-98, 100, 114, 115, 
117, 120, 122-125, 127-133, 136, 140, 142-
144, 146-152, 156, 196, 266, 287-289, 291, 
297, 298, 301, 305-313, 346, 412, 417 
позбавлених виборчих прав – 48, 51, 52, 54, 
73, 87, 90, 94, 95, 98, 102, 108, 116-118, 126, 
127, 130, 134-136, 139, 141, 143, 149, 163, 
203, 288, 289, 297, 298, 302, 306, 309-313, 
315, 325, 346, 378, 381, 382, 406, 407 
релігійних громад та їх членів – 49, 53, 128, 
132, 138, 203, 286, 302, 307, 309, 311, 313 
членів виборчих комісій – 52, 132, 136, 288 

членів КНС – 76-86, 94, 100, 136, 144, 205, 
268, 286, 293-297, 307, 311, 314, 354, 372, 
373, 412 
шкіл – 56, 59, 60, 88, 114, 152, 181, 193 

Спілки 
багатопромислового виробництва –239-241, 
283, 284, 285, 352, 356, 360, 362, 390 
житлові – 162, 182, 206, 361 
інвалідні – 354, 356 
кооперативні –48, 157, 171, 172, 160, 201, 
235, 239, 240, 320, 321, 322, 349, 359, 360, 
380, 382, 383, 385  
кредитні – 46, 100, 105, 162, 169, 170, 198, 
239, 241, 283, 320, 321, 323, 355, 390, 413 
мисливців і рибалок – 157, 199 
письменників – 353 
позичково-ощадних товариств – 319, 321, 
399, 400, 401, 402, 410, 411, 413, 414, 
417,418, 420 
промислові – 235, 240,352, 356, 360, 362, 
380 
професійні – 66, 69, 104, 110, 124, 130, 152, 
153, 161, 165, 16, 170, 175, 179, 180, 187, 
189, 191, 198, 202, 206, 207, 211, 217, 219, 
221, 226, 227, 231, 234, 248-265, 269, 288, 
303, 309, 318, 325, 327, 330, 332, 334, 337, 
342, 349-350, 358, 359, 373, 374, 380, 385-
388, 390, 392, 365-402, 410, 411, 413, 414, 
417, 418, 420 
сільськогосподарської кооперації – 50, 205, 
206, 320, 321, 322, 347, 355, 356, 360, 381, 
382, 383, 385, 386, 387, 395, 408, 413 
споживчої кооперації – 204, 205, 235, 236, 
237, 238, 332, 350, 353, 354, 358, 359, 
363,365, 373, 383, 419 
спортивних товариств – 368 

Спеціалізація – 98, 170, 224, 327, 386, 405 
Спогади – 319, 395, 404, 414, 418 
Спортивна робота – 88, 216-218, 220, 226, 229, 

231, 233, 248, 254, 255, 270, 330, 363, 364, 368, 
405 

Станції 
агрономічні – 172 
бавовництва – 190, 191, 369, 393 
водні – 231 
гідро та електростанції – 46, 50, 89, 111, 
184, 193, 207, 249, 253, 256, 286, 326, 351, 
379, 418  
залізнодорожні – 299, 324  
меліоративні –369  
машинно-тракторні – 390 
машино-випробувальні – 391 
прокатні – 56, 63, 198, 199, 200, 291, 321 
протималярійні – 415 
риболовні – 211 
санітарно-епідеміологічні – 170, 200 
юних натуралістів – 359 
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Статистика і статистичні установи – 47, 50, 51, 
54, 76, 78, 80-82, 90, 92, 93, 95, 98-110, 112, 
113, 116-121, 123, 124, 127-129, 131-133, 138, 
139, 141-143, 145-152, 156, 158-161, 165, 168, 
170, 172, 175, 176, 180, 181, 188-192, 207, 216-
219, 222, 224, 230, 232-235, 237, 238, 242-245, 
247, 249, 251-255, 258, 259, 261, 263-265, 268, 
270, 273, 280, 282, 286, 288, 290, 292, 296-300, 
302-304, 306-309, 311-318, 324, 327, 329-332, 
334, 336, 344-349, 351, 360, 363, 365-368, 371-
372, 380, 381, 383, 388-393, 395, 396, 402, 404-
407, 409-412, 417, 418 

Статути – 46-49, 51, 53, 59, 63, 64, 77, 81, 82, 88, 
105, 122, 123, 125, 130, 132-136, 139, 140, 154, 
162, 163, 167, 171, 177, 179, 182, 183, 195, 198, 
201, 202, 204, 208, 211, 215, 216, 232, 239, 240, 
241, 263, 264, 269, 283, 286, 298, 317, 319-323, 
329, 334, 348-360, 363, 369, 376, 382, 395, 400, 
408 

Стаханівський рух – 348, 350, 351-353, 360, 364, 
367, 393 

Страхування – 51, 91, 96, 103, 107, 113, 116, 117, 
119, 121, 123, 125, 127, 130, 131, 143, 144, 146, 
148, 149, 157, 161, 171, 173, 177, 180, 190, 202, 
231, 232, 306, 308, 309, 310-312, 319, 328, 337, 
344, 349, 384, 385, 387, 390, 401, 402-403, 411-
413 

Суботники – 62, 263, 389 
Суди і судові установи – 45, 47, 59, 90, 92, 98, 

104, 111, 112, 113, 121, 122, 124, 126, 131, 147, 
150, 152, 161, 163, 170, 174, 177, 185, 189, 195, 
201, 227, 235, 238, 267, 271-280, 286, 287, 300, 
302, 303, 315, 347, 349, 350, 351, 358, 368, 374, 
375, 384, 387, 388, 416, 418 

Судді – 47, 52, 70, 104, 111, 231, 271, 275, 315, 392 
Судна – 213, 226 
Суднобудування – 230, 316, 319,335, 352 
Суднові паспорти – 91, 212, 213 
Судновласники – 91, 181, 388  
Судові справи – 69, 121, 267, 273, 274, 277, 280, 

339, 368, 374, 375 
 

Т 
Тарифи –114, 178, 206, 208, 243, 245, 246, 247, 

249, 267, 399, 400, 401  
Тваринництво – 46, 74, 87, 91, 98, 99, 116, 142, 

163, 165, 167, 168, 170, 198, 199, 201, 267, 289, 
300, 351, 362, 363, 372, 392, 393, 394, 406, 408 

Творчість – 402, 404 
Театри (театральні колективи, театрально-

мистецька справа, кінотеатри) – 66, 106, 111, 
112, 130, 179, 197, 202, 206, 232, 253, 288, 351  

Телеграфно-телефонний зв’язок – 54, 60, 64, 65, 
86, 109, 112, 113, 115, 119, 140, 162, 176, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 264, 280, 281, 
282, 297, 351, 416 

Техніка безпеки – 159, 184, 187, 189, 207, 222, 
269, 303, 304, 327, 330, 331, 335, 340, 344, 389, 
390, 396, 397, 410 

Технікуми – 152, 179, 181, 191, 205, 206, 222, 226, 
247, 247, 252, 338, 355, 414 

Товариства 
акціонерні – 49, 172, 173, 183, 187, 205, 236, 
323, 324, 326, 348, 349, 355, 390, 394 
взаємного кредиту – 113, 122, 185  
винахідників і раціоналізаторів – 303 
виноградарські – 63, 171, 172 
земельні – 91, 94, 96, 100, 101, 113, 115, 117, 
123, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 182, 202, 287, 299, 307, 308, 
310, 312, 313, 315, 325, 407 
кооперативні – 48, 88, 89, 91, 92, 117, 119, 
121, 125, 133, 134, 167, 182, 196, 204, 241, 
286, 300, 306, 320, 321, 323, 350, 352, 353, 
355, 380, 383, 385, 403 
кредитні – 46, 87, 136, 139, 171, 173, 186, 
197, 198, 233, 319, 325, 382, 384, 385 
культурно-просвітницькі – 57 
машинно-тракторні –75, 77, 78, 94, 105, 372  
меліоративні – 201 
мистецькі – 179 
наукові –160, 202, 217,  330, 348, 359, 410  
національні – 48, 179, 210, 211, 233, 320, 
370 
повітроплавання та авіації – 93, 288, 308, 
322 
риболовецькі – 240, 283, 284, 285, 349  
сільськогосподарські – 46, 121, 139, 186, 
192, 198, 199, 201, 233, 287, 320, 321, 322, 
355, 381, 382, 384, 407 
селянської взаємодопомоги – 46, 85, 124, 
125, 137, 210 
соціальної допомоги –47, 48,  91, 93, 210, 
308, 370   
споживачів – 50, 89, 112, 123, 126, 137, 158, 
186, 196, 236, 306, 322, 347, 353, 358, 359, 
363, 383 
тваринницькі – 198, 203 
торгівлі – 50, 162, 235 
транспортні – 202 

Товариства добровільні – 47, 74, 78, 84, 87, 88, 90, 
93, 94, 96, 98, 101, 103, 114, 125, 130, 179, 185, 
206, 216, 231, 232, 233, 248, 255, 282, 288, 308, 
310, 321, 323, 330, 360, 363, 364, 368, 409 

Торгівля, торговельні установи – 46, 47, 50, 53, 
66, 69, 80, 86, 92, 104, 107, 108, 110, 111, 123, 
124, 127, 130, 132, 157, 162, 164, 166, 171, 172, 
173, 174, 181, 183, 186, 193, 195, 196, 202, 203, 
204, 210, 211, 212, 213, 214, 234, 235, 236, 237, 
239, 241, 264, 267, 283, 287, 291, 320, 321, 323, 
324, 326, 327, 328, 329, 346, 354, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 366, 368, 376, 378, 381, 382, 
384, 412, 413, 417, 419, 420 
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Торфорозробки – 46, 177, 193, 241, 323, 361  
Транспорт 

автомобільний – 50, 141, 208, 333, 336, 343, 
344 
автомобільно-шосейно-шляховий – 270 
водний – 45, 64, 158, 186, 187, 189, 193, 211, 
226, 233, 263, 264, 317, 333, 334, 337, 338, 
339, 359, 362, 398, 399, 400, 401, 402 
гужовий – 54, 67, 96, 385, 412 
залізничний – 233, 263, 325, 328 

Трести – 46, 89, 98, 99, 114, 162, 165, 166, 167, 
168, 170, 172, 190, 191, 214, 235, 237, 238, 323, 
324, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 
357, 359, 361, 364, 365, 367, 370, 372, 389, 390, 
391, 392, 394, 401, 405, 411, 413, 421 

Трудова армія – 110, 177, 376 
Трудгужповинність (податок) – 54, 55, 60, 61, 63, 

67, 68, 71, 74, 92, 97, 146, 149, 290, 291, 324, 
337, 388 

Трудова дисципліна – 160, 161, 168, 189, 214, 235, 
373 

Трудодні – 91, 300, 301, 344, 408 
Трудове дезертирство – 111, 140, 151, 189, 199 
Трудові картки (книжки) – 65,215 
Трудові конфлікти – 123, 147, 183, 247, 248, 259, 

350 
Трудовий стаж – 159, 161  
Трудові школи – 103, 114, 115, 128, 130, 178, 180, 

181, 193, 231, 288, 298, 310, 311, 367, 412, 415 
Трудові угоди (договори) – 50, 94, 96, 130, 183, 

185, 227, 248, 249, 251, 252, 259, 283, 284, 309, 
310, 311, 361, 402 

Туризм – 409 
Тюрми (в’язниці) – 174, 272, 375 
Тютюноводство – 113, 239, 370, 417 
 

У 
Українізація – 45, 51, 90, 107, 114, 126, 162, 180, 

196, 213, 214, 300 
Українська Держава – 140, 212, 244 
Українська Народна Республіка – 140, 212, 243, 

244, 247, 280, 281, 282 
Ударництво та ударники комуністичної праці – 

184, 250, 316, 350, 351, 352, 358 
Університети – 364 
Урожайність – 320, 372, 394 
Уряди 

РСФРР/РРФСР – 52, 64, 111, 158, 402 
СРСР – 52, 86, 87, 91, 92, 112, 113, 117-119, 
121, 123, 132, 134, 136, 137, 143-145, 155, 
158, 172, 173, 176-180, 182, 183, 185-187, 
190, 191, 193, 194, 196, 197, 200, 204, 205, 
211, 212, 228, 231, 238, 239, 241, 249, 253, 
270, 271, 273, 275, 298, 309, 311, 315, 317, 
318, 323, 326, 328, 329, 332, 337, 351, 352, 

354, 356-358, 360, 361-365, 367, 377, 378, 
382, 387, 393, 404, 408, 413, 419-421 
Тимчасовий – 245, 280 
Української Держави – 140, 244 
Української Народної Республіки – 140, 
212, 244 
УСРР/УРСР – 45, 47-55, 58, 61, 63, 67, 72, 
74, 75, 77, 78, 83-87, 90, 91, 93-97, 101, 103, 
106-110, 112-114, 116-121, 123-132, 134, 
136, 137, 139, 141, 143-145, 147, 148, 150-
155, 161, 164, 166, 168, 169, 171-177, 179-
181, 183, 184, 189, 193-196, 198-203, 207, 
209, 212, 213, 215, 219, 222, 231, 236, 241, 
247-250, 253, 259, 261, 266, 270-272, 274, 
276, 282, 286, 287, 290, 291, 295, 297-300, 
304, 306-308, 312, 313, 315, 320, 321, 324, 
335, 339, 343, 348, 350, 351, 353, 355, 360, 
361, 366, 367, 370, 372, 373, 378, 380-385, 
392, 393, 403, 409, 411, 415, 418 

Установи релігійні – 49, 50, 63, 69, 72, 73, 77, 109, 
114, 117, 120, 121, 162, 202, 286, 302, 307 

Училища – 178, 179, 202, 226, 229, 243, 264, 338, 
415 

 
Ф 

Фабрики 
взуттєва – 47, 51 
кондитерська – 51, 326, 327 
інші – 162, 177 
консервна – 46, 172, 193, 365 
макаронна – 357 
прядильна – 115 
тютюнова –239  
швейні – 208, 329, 330, 411 
шкіряна – 177 

Фармацевти – 157, 194, 195, 214 
Фізкультура –51, 231, 248, 254, 255, 270, 289, 303, 

330, 363, 364, 405  
Фінансування і фінансові установи – 45, 46, 49, 

50, 51, 53, 55, 56, 64, 71, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 
96, 98, 110, 113, 115, 120, 122, 124, 125, 126, 
127, 128, 131, 133, 134, 148, 155, 162, 168, 170, 
171, 172, 173, 177, 179, 182, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 194, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 
212, 215, 222, 234, 241, 250, 255, 266, 267, 269, 
287, 289, 300, 303, 304, 308, 316, 317, 320, 321, 
324, 326, 328, 332, 337, 338, 339, 344, 347, 361, 
362, 371, 372, 376, 380, 381, 382, 385, 389, 390, 
396, 397, 410, 417 

Флот 
вантажопасажирський – 159 
Військово-морський – 173, 177, 178 
вітрильний – 239, 338 
морський – 160, 187, 188, 189, 226, 336 
паровий – 316 
повітряний – 78, 152, 231, 308 
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річковий – 46, 158, 159, 160, 161, 263, 316, 
317, 398, 399,400, 401, 402 
торговельний – 187, 263, 326, 337 
транзитний – 160 
Червоний – 307 
Чорноморський – 319 

Флотилія – 211 
Фонди – 62, 70, 71, 72,74, 75, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 

92, 93, 95, 97, 98, 110, 114, 115, 117, 119, 121, 
123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 142, 
143, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 162, 164, 182, 
186, 197, 199, 201, 202, 208, 210, 233, 235, 247, 
265, 270, 286, 287, 297, 299, 300, 306, 309, 313, 
314, 315, 325, 326, 330, 341, 349, 370, 378, 380, 
381, 384, 389, 393, 410 

Фото і фотосправа – 202, 232, 319, 402, 404, 406, 
414, 415, 417, 418 

Фронти – 64, 264 
Південний – 111 

Південно-Західний – 56, 175, 194, 204, 211, 
228, 229 
Український – 116, 322 
трудовий – 266 

 
Х 

Хабарництво і боротьба з нею – 158, 176, 202, 205 
Хлібоекспортна кампанія (вивіз хліба) – 46, 48, 

141, 155, 158, 166, 186, 187, 267, 321, 325 
Хлібозаготівлі – 51, 52, 74, 79, 82, 86, 91, 92, 93, 

94, 95, 97, 101, 114, 123, 124, 128, 130, 131, 
132, 136, 139, 142, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 
172, 173, 174, 239, 248, 289, 290, 300, 305, 309, 
311, 319, 320, 325, 326, 350, 351, 374 

Хліборобство – 48, 379 
Хлібозавод – 162, 235 
Хлібопекарня – 228, 376, 377, 379 
Худоба – 55, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 

86, 88, 89, 92, 94, 96, 101, 103, 108, 109, 114, 
117, 118, 119, 120, 124, 129, 138, 142, 144, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 165, 167, 
168, 170, 171, 175, 200, 201, 202, 235, 236, 265, 
266, 267, 268, 285, 286, 292, 296, 297, 298, 299, 
300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 
314, 315, 319, 320, 321, 325, 346, 350, 351, 373, 
381, 384, 393, 404, 405, 406, 408 

Художня самодіяльність – 140, 189, 217, 330 
Художники – 402, 404 
Художні твори – 402, 404 
Художні колективи – 253 
Художні ради – 327 
 

Ц 
Центральна Рада – див. Уряди 
Церкви – див. Установи релігійні 
Ціни – 51, 71, 86, 93, 112, 127, 132, 155, 156, 164, 

173, 177, 178, 192, 197, 200, 236, 237, 238, 239, 
265, 320, 328, 332, 334, 343, 359, 374, 382, 383, 
384, 412, 413, 419, 420, 421 

Цінності – 241, 242, 317, 334, 399 
археологічні – 91 
документальні – 202 
матеріальні – 317, 334, 399 
церковні – 54, 56, 57, 66, 69, 72, 73, 106 

Ч 
Червона Армія (Червона Гвардія) – див. Армія 

Червона 
Червоноармійці, червоногвардійці – 46, 49, 50,52, 

55, 57-59, 62, 63, 66-68, 71, 72, 74, 83, 85-87, 
91, 95, 96, 106, 108, 110, 111, 113, 117, 118, 
125, 129-134, 140, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 
175, 183, 194, 198, 199, 209, 210, 228, 229, 230, 
287, 288, 290, 291-293, 295, 296, 298, 305, 308, 
311, 322, 382, 383, 384, 426,427, 412, 419 

 
Ш 

Шкідники, хвороби сільськогосподарських 
культур, боротьба з ними – 87, 93, 167, 171, 
172, 182, 190, 234, 393 

Школи – 56, 71, 73, 74, 91, 96, 101, 103, 107, 114, 
127, 130, 133, 143, 144, 152, 161, 176, 178, 179, 
180, 181, 193, 214, 215, 227, 231, 236, 298, 300, 
335, 359, 367, 384, 393, 412, 414, 415 

Школярі – 91, 180, 292, 296, 297, 300 
Шлюби – 51, 272, 273, 307, 382 
Шляхи сполучення – 187, 226, 227, 263, 317, 398, 

400-402 
водні – 337, 399, 401, 402 

Штаби – 64, 174, 179, 322, 331, 335, 350, 363 
Штампи – 53 
 

Щ 
Щеплення – 88, 91, 155 
 

Ю 
Ювілеї – 251, 261, 263, 353 
Юстиція, юридичні установи – 55, 64, 65, 72,91, 

112, 150, 174, 197, 202, 206, 271, 272, 274, 275, 
276, 277, 278, 373, 374, 380 

 
Я 

Якість продукції – 327, 342, 343, 344, 348, 349, 
372, 389, 390, 396, 397 

Ярмарки – 114, 192, 241, 327, 349, 360 
 

 
 
 
 



 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

Б 
Балабай О. П., рад. держ. і парт. діяч, учасник 

партизанського руху, краєзнавець – 414, 415 
Будьонний С. М., держ., військ. і парт. діяч СРСР 

– 395, 414 
 

В 
Врангель П. М., рос. військ. і політ. діяч – 158, 

213, 328, 401 
 

Г 
Гопкало І. О., укр. художник – 402 
Гошкевич В. І., вчений-археолог, краєзнавець, 

музеєзнавець – 179 
Гошкевич М. М., викладач, біолог – 179 
Григор’єв Н. О., укр. військ. діяч – 174 
Гуревич І., рос. промисловець – 109, 178 

 

Д 
Денікін А. І., рос. військ. і політ. діяч – 213 
Дзержинський Ф. Е., рад. держ. і парт. діяч, 

учасник польс. та рос. революц. рухів – 414 
Довженко О. П., кінорежисер, письменник, 

громад. діяч, фундатор нац. кінематографу – 
414 

 

З 
Залка Мате, угор. письменник – 395 

 

І 
Ірченко О., листоноша – 246 

 

К 
Казимирчак-Полонська О. І., вчений-астроном, 

д-р фіз.-мат. наук – 404 
Каплунов М., листоноша – 242 
Карастоянова Л. О., рад. журналістка, учасниця 

партизанського руху – 414 
Карпінська З. – 414 
Каруан Е. У., держ. діяч Великобританії, віце-

консул – 211 
Катинський М. В., викладач, географ – 216 
Коварський А. Є., вчений-натураліст, генетик, д-р 

с.-г. наук, засл. діяч науки і техніки Молдавії – 
418 

Курнаков Г. В., укр. художник, засл. діяч 
мистецтв УРСР – 404 

 

Л 
Ленін В. І., держ., політ. і парт. діяч СРСР – 116, 

127, 141, 365, 414 

Лисогоров С. Д., вчений-аграрій, д-р с.-г. наук, 
засл. працівник вищ. шк. УРСР, почесний 
громадянин м. Херсон – 418 

Ліберштейн О. І., вчений-аграрій, д-р с.-г. наук – 
418 

 

М 
Марковський Д. Ф., викладач, фізик – 216 
Махно Н. І., командир селян. повстан. руху в 

Україні – 154, 158, 174, 175 
Мельников М. І., директор заводу с.-г. 

машинобудування – 395 
Микола ІІ, рос. імператор – 245 
Мордвинов О. О., рос. граф, землевласник – 118, 

144 
 

П 
Пачоський Й. К., укр. та польс. учений-натураліст 

– 179 
Петровський Г. І., рад. держ. і парт. діяч – 395 
Піщанський В. П., рос. фотограф – 179 
Покришев П. О., рад. військ. льотчик, генерал-

майор авіації – 302 

Р 
Рубін С. С., вчений-аграрій, д-р с.-г. наук – 418 
 

С 
Свищ, отаман повстан. загону – 322, 419 
Семенов-Тян-Шанський П. П., рос. вчений-

географ, статистик, ботанік, держ. діяч – 319 
Скадовський, рос. землевласник – 200 
Скоропадський П. П., укр. держ. і військ. діяч, 

гетьман України – 280 
Соловйов Л. П., краєзнавець, інженер водного 

транспорту – 319 
Сталін Й. В., держ., політ. і військ. діяч СРСР – 

116 
 

Т 
Трубецькой, рос. землевласник – 59 
 

Ф 
Фаєрман Є. Л., учасник рос. революц. руху, 

музеєзнавець – 417 
Фальц-Фейни (родина) – 413 
Фальц-Фейн С. Б., рос. землевласниця і 

підприємниця – 409 
Фальц-Фейн, рос. землевласник – 66 
Фортус М. О., рад. парт. і військ. діяч – 414, 417 
Фортус Мих. О. (П. Міф), рад. парт. діяч, вчений-

економіст, сходознавець, д-р екон. наук – 417 
Фортуси (родина) – 417 
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Х 
Хмара, отаман повстан. загону – 322 

 

Ц 
Цокота П. Є., рад. письменник, журналіст – 406 

 

Ч 
Чемберлен А. Н., держ. діяч Великобританії, 

прем’єр-міністр – 89 

Чорний Ворон, отаман повстан. загону – 322 
 

Ш 
Шмідт, рос. землевласник – 62 
Шустер Ф. М., викладач, математик – 216 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

А 
Австро-Угорщина – 211 
Азовське, море – 60, 187, 212, 239, 263 
Америка – 110, 163, 301 
Англія – 253, 259 
Антонівка, с., Херсонський р-н – 390 
Антонівка, смт, Дніпровський р-н, м. Херсон – 97 
Апостолівський, р-н – 243 
Апостолове, ст., Дніпропетровська обл. 
Арнаутка, с., Білозерський р-н – 296 
Арнаутка, с., Херсонський пов. – 71 
Архангельське, с., Високопільський р-н – 128 
Архангельське, с., Херсонський пов. – 418 
Асканія-Нова, с., Новотроїцький р-н – 407 
Афіни, м., Греція – 172 

 

Б 
Балківська, вол., Мелітопольський окр. – 378 
Балтазарівка, с., Дніпровський пов. – 413 
Березнегуватський, р-н – 49, 300 
Берислав, м. – 59, 66, 82, 132, 134, 135, 140, 141, 

147, 163, 190, 192, 202, 208, 227, 256, 257, 275, 
279, 280, 294-296, 306, 349, 368, 400, 403 

Бериславський, р-н – 50, 52, 81-84, 132, 134-140, 
147, 163-165, 170, 190, 197, 202, 227, 243, 256, 
257, 275, 279, 280, 294-296, 305-307, 313, 346, 
349, 358, 368, 398, 400, 403 

Бехтери, с., Голопристанський р-н – 304 
Бехтери, с., Дніпровський пов. – 285, 293, 301 
Бехтерська, вол., Дніпровський пов. – 154 
Білогрудове, с., Херсонський окр. – 283 
Білозерка, смт, Білозерський р-н – 300 
Білозерка, с., Херсонський пов. – 55, 70, 76, 295, 

301 
Білозерський, р-н – 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 138, 

296-300, 325, 412 
Біляївка, с., Нововоронцовський р-н – 307 
Блакитне, с., Високопільський р-н – 128 
Бобровий Кут, с., Калінінський р-н – 148, 281 
Богородицьке, с., Снігурівський р-н – 325 
Болгарія – 103, 135, 188, 211, 302 
Борозенське, с., Великоолександрівський р-н – 

312 
Британи, с., Дніпровський пов. – 72 
Британи, с., Каховський р-н – 80, 121, 250, 401 
Буг, р. – 239 
Бурачково-Іванівка, с., Дніпровський пов. – 247 
Бургунка, с., Бериславський р-н – 83, 136, 296 
Бургунка, с., Херсонський пов. – 71 

В 
Василівка, с., Голопристанський р-н – 284 
Василівка, с., Каховський р-н – 120 
Велика Каховка, с., Дніпровський пов. – 62 

Велика Каховка, с., Каховський р-н – 80, 118 
Велика Лепетиха, с./смт, Великолепетиський р-н 

– 381, 383, 385, 386, 399, 418, 420 
Велика Лепетиха, с., Мелітопольський пов. – 383 
Велика Олександрівка, с./смт, Великоолексан-

дрівський р-н – 82, 123, 124, 130, 258, 275, 279, 
280, 319, 347, 355, 402 

Велика Олександрівка, с., Херсонський пов. – 
193, 318, 319 

Великі Копані, с., Голопристанський р-н – 149 
Великі Копані, с., Дніпровський пов. – 63 
Великокопанівська, вол., Дніпровський пов. – 265 
Великолепетиський, р-н – 106, 381, 383, 385-388, 

398, 399, 418, 420 
Великоолександрівський, р-н – 48, 49, 51, 52, 82, 

84, 123, 124, 126, 129-131, 146, 147, 258, 275, 
279, 280, 306, 308-312, 319, 320, 346, 347, 355, 
402, 409 

Великосейдеминуський єврейський нац. р-н – 48 
Верхні Сірогози, с., Нижньосірогозький р-н – 406 
Верхній Рогачик, с., Верхньорогачицький, р-н – 

122 
Верхньорогачицький, р-н – 122 
Високопілля, с./смт, Високопільський р-н – 84, 

144, 145, 243, 257, 415 
Високопільський, р-н – 84, 85, 106, 124, 128, 131, 

144-146, 257, 354, 400 
Відень, м., Австрія – 173 
Вікторівка, с., Генічеський пов. – 384 

 

Г 
Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н – 315 
Генічеськ, м. – 378-380, 382-388 
Генічеський, пов. – 378-380, 384, 386-388 
Генічеський, р-н – 235, 414, 379, 380, 382, 383, 

385-387, 414 
Геройське, с., Голопристанський р-н – 101 
Гладківка, с., Голопристанський р-н – 100 
Гола Пристань, м. – 193, 207, 285, 292, 293, 301, 

302, 420 
Гола Пристань, с., Голопристанський р-н – 261, 

262, 281, 296, 301, 305, 325, 363, 401, 403, 416 
Гола Пристань, с., Дніпровський пов. – 318, 338 
Голопристанський, р-н – 99-103, 107, 149-152, 

163, 245, 261, 262, 281, 282, 284, 285, 293, 294, 
296, 301, 304, 305, 319, 325, 401, 403, 404, 414, 
416, 420 

Горностаївка, с., Горностаївський р-н – 77, 104, 
246, 262, 417 

Горностаївка, с., Каховський р-н – 76 
Горностаївський, р-н – 51, 77, 104-105, 246, 262, 

417 
Григорівська, вол., Генічеський пов. – 384 
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Григоріє-Бізюків Монастир, с., Херсонський пов. 
– 247 

 

Д 
Давидів Брід, с., Великоолександрівський р-н – 

129 
Давидів Брід, с., Херсонський пов. – 243 
Дар′ївка, с., Херсонський р-н – 89 
Дмитрівка, с., Дніпровський пов. – 73 
Дмитрівка, с., Каховський р-н – 81, 119 
Дніпро, р. – 112, 193, 239, 267, 354 
Дніпровський, басейн – 366 
Дніпровський, пов. – 53-55, 61-65, 68-70, 72-74, 

78, 85, 99, 121, 122, 152-156, 178, 186, 212, 230, 
242-247, 251, 259, 260, 262, 264, 265, 267, 278, 
279, 281, 285, 286, 292-294, 305, 318, 322, 323, 
364, 376, 377, 409, 413, 416, 417 

Дніпровський, р-н, м. Херсон – 97 
Дніпровські, піски – 201 
Дніпропетровська, обл. – 84, 85, 116, 383 
Дніпряни, смт, Новокаховська міськрада – 121 
Добропілля, с., Голопристанський р-н – 107 
Долматівка, с., Голопристанський р-н – 102, 294 
Донбас, регіон – 155, 378 
Дрімайлівка, с., Бериславський р-н – 139 
Дудчани, с., Нововоронцовський р-н – 314 
Дудчани, с., Херсонський пов. – 290 
 

Є 
Євпаторія, м. – 330 
 

Ж 
Жданов, м. – 330 
 

З 
Заводівка, с., Горностаївський р-н – 105 
Заводівка, с., Каховський р-н – 76 
Заводівка, с., Херсонський пов. – 246 
Заградівка, с., Високопільський р-н – 146 
Зала, обл., Угорщина – 414 
Залаегерсег, м., Угорщина – 414 
Запорізька, губ. – 378-380, 383, 384, 386, 388 
Запорізька, обл. – 418 
Західна Україна – 143, 298, 407 
Збур′ївка, с., Голопристанський р-н – 163, 282, 

285 
Збур′ївська, вол., Дніпровський пов. – 156 
Зеленівка, с., Білозерський р-н – 297 
Зміївка, с., Бериславський р-н – 170, 346 
Золота Балка, с., Нововоронцовський р-н – 164, 

312, 313 
Золотобалківська, вол., Херсонський пов. – 312 
 

І 
Іванівка, с., Іванівський р-н – 378, 388 
Іванівка, с., Качкарівський р-н – 123 

Іванівка, с., Херсонський пов. – 291 
Іванівський, р-н – 378, 388 
Інгулець, р. – 145, 263 
Іщенка, с., Великоолександрівський р-н – 346 
Іщенка, с., Скадовський р-н – 292 
Іщенські, хх, Дніпровський пов. – 68, 292 
 

К 
Каїри, с., Горностаївський р-н – 104 
Каїри, с., Дніпровський пов. – 281 
Каланчак, с., Дніпровський пов. – 61, 265 
Каланчак, с., Каланчацький р-н – 144 
Каланчак, с., Чаплинський р-н – 262 
Каланчацький, р-н – 142-144 
Карга, с., Дніпровський пов. – 244 
Карга, с., Скадовський р-н – 78 
Кардашинка, с., Голопристанський р-н – 100 
Кардашинка, с., Дніпровський пов. – 63 
Катеринівка, с., Мелітопольський пов. – 384 
Катеринославська, губ. – 243. 378, 379, 382, 385, 

387, 388, 404, 415, 418 
Каховка, м. – 62, 69-71, 79, 80, 85, 109-113, 115, 

121, 122, 206-208, 260, 281, 350, 377, 398, 402 
Каховка, с., Дніпровський пов. – 99 
Каховська, вол., Дніпровський пов. – 350 
Каховський, р-н – 46, 76, 77, 79-81, 85, 109, 112, 

116-122, 144, 171, 250, 260, 281, 350, 377, 398, 
401, 402, 414 

Качкарівка, с., Бериславський р-н – 164, 165 
Качкарівка, с., Качкарівський р-н – 258, 276, 284, 

286, 289, 290, 351, 372, 401 
Качкарівський, р-н – 123, 135, 258, 276, 283, 284, 

286, 290, 310, 350, 351, 372, 399, 401 
Кизій Мис, с., Херсонський р-н – 295 
Київ, м. – 266, 330 
Киндійка, с., Дніпровський р-н, м. Херсон – 97 
Киндійка, с., Херсонський р-н – 300 
Киселівка, с., Білозерський р-н – 97, 98 
Кізомис, с., Білозерський р-н – 95, 96 
Кізій Мис, с., Херсонський пов. – 71 
Кларівка, с., Скадовський р-н – 108 
Князе-Григорівка, с., Великолепетиський р-н – 

106 
Князе-Григорівка, с., Горностаївський р-н – 104 
Козацьке, с., Бериславський р-н – 137, 295, 298 
Козацьке, с., Херсонський пов. – 58, 59, 67, 82 
Козачі Лагері, с., Голопристанський р-н – 150 
Козачі Лагері, с., Дніпровський пов. – 244 
Комишани, с., Білозерський р-н – 296 
Комишани, смт, Херсонський р-н – 99 
Копані, ст., Херсонський р-н – 299, 350 
Костирка, с., Бериславський р-н – 84 
Костогризове, с., Голопристанський р-н – 151 
Костянтинівка, с., Горностаївський р-н – 105 
Костянтинівка, с., Дніпровський пов. – 264 
Костянтинівка, с., Каховський р-н – 77 
Кочубеївка, с., Великоолександрівський р-н – 147 
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Кочубеївка, с., Високопільський р-н – 84 
Красне, с., Дніпровський пов. – 61 
Красне, с., Нижньосірогозький р-н – 405 
Красне, с., Скадовський р-н – 79, 108 
Краснянська, вол., Херсонський пов. – 200 
Криворізький, окр. – 243 
Криворізький, пов. – 179, 415 
Крим, п-в – 130, 155, 187, 202, 228, 322, 351, 377 
 

Л 
Ленінград, м., РСФСР – 81 
Леонтіївка, с., Нововоронцовський р-н – 314 
Лондон, м., Англія – 173 
Лупарівка, с., Херсонський окр. – 411 
Любимівка, с., Дніпровський пов. – 72 
Любимівка, с., Каховський р-н – 118 
Любимо-Павлівка, с., Дніпровський пов. – 70 
Любимо-Павлівка, с., Каховський р-н – 80, 120 
Львове, с., Бериславський р-н – 400 
 

М 
Мала Каховка, с., Дніпровський пов. – 99 
Мала Каховка, с., Каховський р-н – 80, 116, 117 
Мала Лепетиха, с., Великолепетиський р-н – 383, 

398 
Мала Лепетиха, с., Мелітопольський пов. – 418 
Мала Олександрівка, с., Великоолександрівський 

р-н – 131 
Малі Гирла, с., Качкарівський р-н – 283, 399 
Малі Копані, с., Голопристанський р-н – 102 
Малі Копані, с., Дніпровський пов. – 245 
Маринське, с., Горностаївський р-н – 105 
Маріїнка, с., Дніпровський пов. – 55 
Маріїнське, с., Каховський р-н – 77 
Маячка, с., Дніпровський пов. – 62, 99 
Мелітополь, м. – 384 
Мелітопольський, окр. – 378-383, 385-388, 404 

405 
Мелітопольський, пов. – 382-383, 388, 418 
Мелове, с., Херсонський пов. – 242 
Микільське, с., Білозерський р-н – 93 
Микільське, с., Херсонський пов. – 56, 292, 301 
Микільське, с., Херсонський р-н – 76, 242 
Миколаїв, м. – 339 
Миколаївка, с., Криворізький пов. – 415 
Миколаївка, с., Херсонський пов. – 59 
Миколаївська, губ. – 70-71, 189, 199, 212, 242, 

244-247, 252, 258, 260, 263, 277-279, 281, 292, 
293, 318, 376, 377, 415 

Миколаївська, обл. – 94, 97, 101, 114, 116, 139, 
167, 175, 203, 213, 238, 239, 271, 279, 282, 328, 
334, 336, 350, 351, 353, 354, 356, 358, 361-368, 
372-375, 415, 419, 420 

Миколаївський, пов. – 228 
Милове, с., Бериславський р-н – 307 
Миролюбівка, с., Нововоронцовський р-н – 147 
Михайлівка, с., Бериславський р-н – 305 

Михайлівка, с., Дніпровський пов. – 244 
Михайлівка, с., Скадовський р-н – 79, 107 
Михайлівка, с., Херсонський пов. – 71 
Музиківка, с., Білозерський р-н – 92 
Музиківка, с., Херсонський пов. – 54, 70, 75, 295 
Музиківка, с., Херсонський р-н – 89 
Музиківська, вол., Херсонський пов. – 297 
 

Н 
Надеждівка, с., Білозерський р-н – 298 
Надеждівка, с., Херсонський пов. – 71 
Наталине, с., Високопільський р-н – 84, 146 
Наталівка, с., Дніпровський пов. – 73 
Наталівка, с., Каховський р-н – 81, 117 
Нижні Сірогози, с., Мелітопольський пов. – 382 
Нижні Сірогози, смт, Нижньосірогозький р-н – 

380 
Нижній Дніпро, р. – 157, 263, 319, 398, 399 
Нижньосірогозький, р-н – 380, 405, 406 
Німеччина – 89, 104, 105, 120, 124, 135, 143, 146, 

150-152, 213, 266, 297, 313, 329, 381, 407 
Нова Благовіщенка, с., Горностаївський р-н – 105 
Нова Збур′ївка, с., Голопристанський р-н – 101 
Нова Калуга, с., Великоолександрівський р-н – 

320 
Нова Каховка, м. – 414 
Нова Маячка, с., Дніпровський пов. – 72, 245 
Нова Маячка, с., Каховський р-н – 81 
Нова Маячка, смт, Новомаячківський р-н – 119 
Нова Тягинка, с., Бериславський р-н – 83 
Новоархангельське, с., Нововоронцовський р-н – 

311 
Новоархангельське, с., Херсонський пов. – 291 
Новоберислав, с., Бериславський р-н – 83, 305 
Нововоронцовка, с./м-ко, Херсонський пов. – 242, 

258, 290, 291 
Нововоронцовка, с., Качкарівський р-н – 350, 400 
Нововоронцовка, смт, Нововоронцовський р-н – 

314 
Нововоронцовський, р-н – 147, 164, 307, 310-315 
Нововоскресенка, с., Великоолександрівський р-н 

– 306 
Новогригорівка, с., Великоолександрівський р-н – 

311 
Новогригорівська, вол., Мелітопольський пов. – 

384, 385 
Новодмитрівка, с., Великоолександрівський р-н – 

130 
Новокаїри, с., Бериславський р-н – 313 
Новокаїри, с., Великоолександрівський р-н – 409 
Новокам’янка, с., Великоолександрівський р-н – 

309 
Новокам’янка, с., Херсонський пов. – 242, 292 
Новокиївка, с., Каланчацький р-н – 143 
Новокостогризівка, с., Дніпровський пов. – 73 
Новокостогризівка, с., Чаплинський р-н – 151 
Новомаячківський, р-н – 119, 392, 414 
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Новомиколаївка, с., Великоолександрівський р-н 
– 310 

Новомиколаївка, с., Скадовський р-н – 78, 107 
Новомихайлівка, с., Новотроїцький р-н – 405 
Новонаталівка, с., Чаплинський р-н – 243 
Новоолександрівка, с., Горностаївський р-н – 105 
Новоолександрівка, с., Мелітопольський окр. – 

404 
Новоолексіївка, с., Генічеський р-н – 386 
Новоолексіївка, с., Скадовський р-н – 79, 109 
Новопавлівка, с., Березнегуватський р-н – 300 
Новопереяслівка, с-ще, Херсонський р-н – 299 
Новопетрівка, с., Високопільський р-н – 131 
Новопокровка, с., Новотроїцький р-н – 405 
Новорайське, с., Бериславський р-н – 313 
Новософіївка, с., Скадовський р-н – 79 
Новотроїцьке, с., Генічеський пов. – 387 
Новотроїцьке, с./смт, Новотроїцький р-н – 365, 

368, 387, 388, 405, 406 
Новотроїцький, р-н – 61, 365, 368, 387, 388, 405, 

406 
Новотягинка, с., Білозерський р-н – 138 
Новофедорівка, с., Голопристанський р-н – 103, 

319 
 

О 
Одеса, м. – 366, 398 
Одеська, губ. – 45, 52-76, 82, 85, 96, 99, 121, 122, 

136, 140, 141, 144, 146, 147, 151-157, 163, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 177, 178, 191, 193, 195, 
198, 204, 205, 207, 209, 212, 227, 228, 230, 235, 
242-254, 257, 260-262, 264, 265, 267, 277-282, 
285-287, 290-292, 294-296, 301, 305, 306, 318, 
319, 321-323, 337, 347, 350, 351, 355, 367, 368, 
398, 400-402, 405, 409, 411-413, 416-419 

Одеська, обл. – 76-84, 165, 166, 172, 181, 182, 184, 
185, 190, 205, 221, 235, 239, 268, 274, 275, 293-
295, 305, 319, 326, 328, 335, 350-359, 361-363, 
365, 367, 368, 370, 373, 374, 390, 391, 408, 413, 
415, 419, 421 

Одрадокам’янка, с., Бериславський р-н – 83, 139 
Озерівка, с., Великоолександрівський р-н – 146 
Олександрівка, с., Білозерський р-н – 412 
Олександрівська, вол., Херсонський пов. – 276 
Олексіївка, с., Херсонський р-н – 101 
Олешки, м. – 53, 54, 63, 65, 85, 85, 152-156, 164, 

207, 227, 230, 245, 267, 277-279, 322, 323, 376, 
403, 409, 413, 417 

Олешки, с., Дніпровський пов. – 259 
Олешки, с., Олешківський р-н – 148, 259, 260, 398 
Олешки, смт, Цюрупинський р-н – 148 
Олешківська, вол. – 65, 265 
Олешківський, р-н – 47, 85, 164, 259, 260, 267, 

277, 278, 398, 403 
Олешківські, піски – 182 
Ольгине, с., Високопільський р-н – 106 
Ольгине, с., Каховський р-н – 77 

Ольгівка, с., Бериславський р-н – 81 
Орлове, с., Високопільський р-н – 85 
Осло, м., Норвегія – 173 
Основа, с., Каховський р-н – 171, 250, 281 
Осокорівка, с., Качкарівський р-н – 283 
Осокорівка, с., Нововоронцовський р-н – 307 
 

П 
Павлівка, с., Чаплинський р-н – 262 
Павлівське, с., Дніпровський пов. – 242 
Пам′ятне, с., Голопристанський р-н – 294, 304 
Пам′ятне, с., Дніпровський пов. – 293 
Перекоп, перешийок – 47, 65, 66, 322 
Першокостянтинівка, с., Дніпровський пов. – 246 
Петрівське, с., Високопільський р-н – 354 
Петропавлівка, с., Нововоронцовський р-н – 311 
Південний Буг, р. – 263 
Південь Росії – 213 
Південь України – 201, 319 
Південь УРСР – 340 
Північна Америка – 110 
Підстепне, с., Голопристанський р-н – 149 
Підстепний, х., Дніпровський пов. – 63 
Поволжя, РРФСР – 59, 130, 198 
Покровка, с., Дніпровський пов. – 286, 294 
Польща – 89, 116, 128, 135, 266, 270, 298, 306, 

307, 313, 314, 387 
Понятівка, с., Херсонський р-н – 298 
Посадо-Покровськ, с., Херсонський пов. – 58 
Посад-Покровське, с., Білозерський р-н – 299, 300 
Правдине, с., Білозерський р-н – 299 
Пригір′я, с., Високопільський р-н – 84, 85, 145 
Приморське, с., Скадовський р-н – 108 
Прогної, с., Дніпровський пов. – 286 
Прогнойське, с., Голопристанський р-н – 101 
Проценкове, с., Херсонський окр. – 96 
Птахівка, с., Дніпровський пов. – 68 
Птахівка, с., Скадовський р-н – 78 
 

Р 
Радгоспне, с-ще, Скадовський р-н – 292 
Раденськ, с., Голопристанський р-н – 152 
Радземля, с., Білозерський р-н – 98 
Рибальче, с., Голопристанський р-н – 99, 262, 284 
Рибальче, с., Дніпровський пов. – 245, 286 
Рождественське, с., Дніпровський пов. – 364 
Рожнівка, с., Херсонський р-н – 97 
Роксандрівка, с., Херсонський р-н – 94, 390 
Романо-Булгаківка, с., Херсонський р-н – 295 
Російська Республіка – 140 
Росія – 213 
Ростов, м., РСФСР – 366 
РРФСР – 56, 111, 158, 174, 177, 180, 191, 196, 245, 

264, 402 
РСФРР – 52, 62, 64, 290 
Рубанівка, с., Великолепетиський р-н – 387 
Румунія – 302 

 523



 

Русаково-Чорнобаївські, хх, Херсонський пов. – 
297 

 

С 
Саги, с., Дніпровський пов. – 63 
Садове, с., Білозерський р-н – 325 
Садове, с., Голопристанський р-н – 404 
Садове, с., Херсонський р-н – 97 
Сергіївка, с., Дніпровський пов. – 73 
Сиваш, затока – 322 
Сивашівка, с., Новотроїцький р-н – 61 
Скадовськ, порт – 172, 188, 263, 319 
Скадовськ, м. – 47, 54, 61, 69, 78, 79, 106, 193, 

260, 261, 319, 374, 376, 403, 407, 416 
Скадовськ, с., Дніпровський пов. – 212 
Скадовськ, с., Херсонський окр. – 212 
Скадовський, р-н – 78, 79, 106-109, 193, 260, 261, 

292, 339, 374, 399, 403, 407 
Снігурівка, ст., Миколаївська обл. 
Снігурівська, вол., Херсонський пов. – 163 
Снігурівський, р-н – 49, 88, 325 
Солонці, с., Дніпровський пов. – 63 
Солонці, с., Цюрупинський р-н – 148, 268 
Софіївка, с., Дніпровський пов. – 62 
Софіївка, с., Каховський р-н – 81, 120 
СРСР – 46, 50-52, 86, 87, 91, 92, 112, 113, 117-119, 

121-123, 130, 132, 134, 136, 137, 143-145, 155, 
157-160, 164, 167, 172, 173, 176-183, 185-197, 
203-207, 211, 212, 214, 221, 222, 226, 230, 231, 
234-239, 241, 249, 253, 263, 270, 271, 273, 275, 
286, 302-304, 309, 311, 315-318, 323, 325-332, 
334-337, 344, 345, 347, 348, 351, 352, 354-367, 
369-371, 375, 377, 378, 380, 382, 387, 391-395, 
398, 399, 401, 404, 408, 413, 417, 419-421 

Станіслав, м. – 258, 415 
Станіслав, с., Білозерський р-н – 90-92 
Станіслав, с., Херсонський пов. – 57, 69, 76, 212, 

229, 415 
Станіслав, с., Херсонський р-н – 88, 293, 363 
Стара Збур′ївка, с., Голопристанський р-н – 103, 

262, 363 
Стара Збур′ївка, с., Дніпровський пов. – 293 
Стара Маячка, с., Голопристанський р-н – 151 
Стара Маячка, с., Дніпровський пов. – 72 
Старосілля, с., Великоолександрівський р-н – 346 
Старофеїнське, с., Бериславський р-н – 139, 243 
Старошведське, с., Бериславський р-н – 83, 137 
Старошведське, с., Херсонський пов. – 60 
Строганівка, с., Дніпровський пов. – 243 
Строганівка, с., Олешківський р-н – 47 
 

Т 
Тарасівка, с., Голопристанський р-н – 150 
Тарасівка, с., Скадовський р-н – 79, 399 
Тащанак-Дмитрівка, с., Дніпровський пов. – 246 
Тендра, о. – 240 
Токарівка, с., Білозерський р-н – 89 

Трифонівка, с., Великоолександрівський р-н – 
308 

Тугарьок, с., Дніпровський пов. – 247 
Туреччина – 211 
Тягинка, м-ко, Бериславський р-н – 275 
Тягинка, с., Бериславський р-н – 83, 138 
Тягинка, с., Херсонський пов. – 60, 68, 140, 294 
 

У 
Угорщина – 211, 414 
Удільний, х., Іванівський р-н – 378 
Україна – 45, 47, 49, 52, 53, 60, 62, 74, 75, 86, 90, 

104, 109, 113-116, 119, 125, 127, 128, 135, 141, 
143, 144, 152, 158, 162, 172, 177, 178, 181, 190, 
191, 198, 199, 201, 205, 210, 212, 214, 215, 219, 
227, 228, 231, 233, 236, 266, 270, 297, 298, 302, 
308, 319, 322, 323, 326, 329, 339, 351-353, 361, 
367, 370, 376, 379, 382, 384, 390, 394, 407, 415 

Українка, с., Великоолександрівський р-н – 409 
Українка, с., Качкарівський р-н – 123 
Українська Держава – 140, 212, 244 
УНР – 140, 212, 243, 244, 247, 280-282 
УРСР – 112, 114, 116, 117, 127, 145, 162, 202, 206, 

207, 211, 214-216, 218, 219, 222, 226, 236, 237, 
270, 299, 302, 303, 327, 329-331, 335, 336, 339-
345, 348, 355-357, 359, 361, 366, 369, 372-375, 
389, 392, 393, 404, 411, 417 

УСРР – 45-56, 58, 59, 61, 63-67, 69, 72, 74-78, 80, 
81, 83-87, 90, 91, 93-99, 101, 103, 106-110, 112-
137, 139-145, 147-157, 161-186, 189-214, 221, 
227, 229-241, 243, 247-272, 274-277, 279, 280-
288, 290, 291, 295-301, 304, 306-308, 310-315, 
317-328, 332, 334, 335, 345-347, 349-351, 353-
357, 359-361, 365, 367, 368, 370, 372-391, 393, 
394, 398-403, 405, 408, 409, 411-415, 418-421 

Ушкалка, с., Великолепетиський р-н – 398 
 

Ф 
Федорівка, с., Великоолександрівський р-н – 129 
Федорівка, с., Дніпровський пов. – 155 
Федорівка, с., Каховський р-н – 121 
Федорівка, с., Херсонський р-н – 299 
Фирсівка, с., Нововоронцовський р-н – 310 
 

Х 
Херсон, м. – 45-50, 52, 53, 60, 64, 74, 75, 86, 89, 

97, 140, 156-158, 161-186, 189-198, 200-209, 
211, 213, 214, 221, 226-241, 247-256, 263-265, 
269-277, 279, 282, 283, 302, 315-324, 326, 328-
330, 332, 334-339, 341, 347, 348, 350-370, 372-
377, 389-392, 394, 398, 401, 402, 404, 405, 409-
421 

Херсон, порт – 46, 48, 51, 52, 158-162, 173, 181, 
183, 185-189, 193, 211, 229, 263, 264, 319, 323, 
335, 338, 351, 362, 374, 401 

Херсон, ст. – 46, 50 
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Херсонська, губ. – 64, 69, 140, 163, 175, 199, 242-
244, 247, 277, 319, 323, 364, 376, 377, 416 

Херсонська, обл. – 61, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 97-
109, 112, 116-124, 128-132, 137-152, 158, 164, 
165, 170, 186, 190, 202, 206, 211, 214, 221, 226, 
227, 235-237, 240, 256, 265, 267-269, 272-274, 
281, 285, 292, 296-302, 304-316, 320, 324-326, 
329, 330, 332, 334, 337, 339, 345-349, 352, 353, 
357, 359, 360, 364-366, 368-370, 380, 383, 386-
389, 391, 392, 394, 399, 404-412, 414, 417, 418, 
421 

Херсонський, окр. – 45-53, 74, 80, 85, 96, 106, 108, 
118, 121-123, 130, 135-137, 139, 140, 142, 144, 
146, 147, 151, 157, 161-171, 173, 174, 176, 177, 
180-183, 185, 186, 189, 192-198, 200-209, 212-
214, 227, 229-246, 248-265, 267, 271, 272, 274-
285, 290, 295, 296, 305, 306, 315, 317-320, 322-
325, 328, 346, 347, 349, 351, 354, 355, 367, 368, 
372, 374, 376, 390, 398-403, 409, 411-413, 416, 
417, 420 

Херсонський, пов. – 45, 49, 53-60, 64, 66-71, 74-
76, 82, 140, 141, 156, 163, 166, 172, 174, 175, 
177-179, 181, 185, 186, 191, 193, 194, 198, 199, 
201, 204, 209, 212, 227, 228, 242, 243, 246-253, 
257, 258, 263, 275, 277, 281, 282, 290-292, 294, 
295, 301, 318, 319, 321, 323, 337, 375-377, 393, 
405, 412, 413, 415, 416, 418 

Херсонський, р-н – 60, 75, 76, 88, 94, 97, 99, 101, 
184, 190, 192, 201, 203, 242, 263, 269, 270, 283, 
284, 293, 295, 298-300, 323, 324, 348, 350, 390, 
393, 394, 408 

Херсонщина – 86, 91, 140, 252, 263, 342, 414 
Хорли, м. – 319, 367 
Хорли, порт – 187, 188, 213, 263, 280, 319, 326, 

367 
Хорли, с., Каланчацький р-н – 142 
Хорли, с., Чаплинський р-н – 213 
 

Ц 
Цареводар, с., Білозерський р-н – 299 

Цюрупинськ, м. – 147, 148, 265, 267, 268, 326, 
373, 374, 415, 419 

Цюрупинський, р-н – 147, 148, 265, 267, 268, 326, 
373, 374, 415, 419 

 

Ч 
Чалбаси, с., Дніпровський пов. – 61, 244 
Чаплинка, c./смт, Чаплинський р-н – 140-142, 244, 

262 
Чаплинка, с., Дніпровський пов. – 64, 262 
Чаплинський, р-н – 140-142, 151, 213, 243, 244, 

262, 263, 280, 326, 367, 392, 414 
Червона Поляна, с., Чаплинський р-н – 142 
Червона Січ, с., Іванівський р-н – 378 
Червонокостомарівка, с., Бериславський р-н – 136 
Чонгар, с., Генічеський р-н – 235 
Чорна Долина, с., Дніпровський пов. – 74 
Чорна Долина, с., Каховський р-н – 144 
Чорне, море – 60, 187, 212, 239, 263 
Чорнобаївка, с., Білозерський р-н – 297 
Чорномор′я, с., Дніпровський пов. – 246 
Чорноморське, с., Голопристанський р-н – 404 
Чорнянка, с., Каховський р-н – 81, 117 
Чулаківка, с., Голопристанський р-н – 101, 245, 

294, 296 
Чулаківка, с., Дніпровський пов. – 305 
 

Ш 
Швейцарія – 329 
Шевченка Т. Г. імені, с., Бериславський р-н – 136 
Широка Балка, с., Білозерський р-н – 95 
Широка Балка, с., Херсонський р-н – 293, 295, 

363 
Шкурино-Загорянівка, с., Херсонський р-н – 324 
 

Ю 
Юрицине, с., Генічеський р-н – 414 
Юхимівка, с., Херсонський пов. – 412 
 

 
 



 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР 

 
агро- – агрономічний 
агропром – агропромисловий комітет 
адмін- – адміністративний 
АРА – Американська адміністрація допомоги (ARA, American Relief 

Administration) 
«Автодор» – Всеукраїнське товариство друзів автомобіля і доброї дороги 
«Аерохім» – Товариство авіації, повітроплавання і хімії України 
АТ – акціонерне товариство 
бавовнозавод – бавовноочисний завод 
«Бавовцентр» – Спілка сільськогосподарської бавовняної кооперації 
багатопромспілка – багатопромислова спілка виробництв і трудових колективів 
біо- – біологічний 
БРП – Будинок робітничих підлітків 
буд- – будівельний   
БУПР – будинок примусової праці 
ВАЗ – Волзький автомобільний завод 
ВАКОТ – Всеукраїнське державне акціонерне товариство торгівлі 
ВАТ – відкрите акціонерне товариство  
ВВВ – Велика Вітчизняна війна 
ВДНГ – виставка досягнень народного господарства 
ветлікар – ветеринарний лікар 
виконком – виконавчий комітет  
вип. – випуск 
військ- – військовий 
ВКП(б) – Всеросійська Комуністична партія (більшовиків) 
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді 
«Воднархарч» – підприємства народного харчування на водному транспорту 
«Водтран» – профспілка працівників водного транспорту 
вол. – волость 
вол- – волосний 
ВРНГ – Вища Рада Народного Господарства  
ВРП – відділ робітничого постачання 
«Всеукрощадкаса» – Всеукраїнське правління ощадними касами 
вуз – вищий навчальний заклад 
«Вукінвентар» – Всеукраїнська інвентаризаційна контора 
Вукоопспілка – Всеукраїнська республіканська спілка споживчих товариств 
Вукопромрада – Всеукраїнська рада промислово-кооперативних товариств 
Вукопромрибакспілка – Всеукраїнська кооперативна промислова спілка рибалок 
Вукопромспілка – Всеукраїнська спілка кустарно-промислової кооперації 
ВУРПС – Всеукраїнська Центральна рада професійних спілок 
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
ВУЦК – Всеукраїнський Центральний комітет  
ВУЦКНС – Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян 
ВЦРПС – Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 
ГЕС – гідроелектростанція 
Головбавовком – Головне управління бавовняного комітету при ВРНГ СРСР 
Головкооперком – Головний кооперативний комітет при РНК УСРР 
Головриба – Головне управління рибної та морської звіробійної промисловості СРСР
Головрибзбут – Головне управління по збуту рибної продукції СРСР 
Головсільмаш – Головне управління сільськогосподарського машинобудування СРСР 
Головторг – Головне управління місцевої торгівлі УРСР 
Головшвейпром – Головне управління швейної промисловості СРСР 
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ГПО – комплекс «Готовий до праці та оборони» 
«Громадхарч» – профспілка працівників підприємств громадського харчування 
губ. – губернія 
губ- – губернський 
держ- – державний 
Держзернотрест – Державний трест зернових радянських господарств СРСР 
Держплан – Державний плановий комітет 
Держстрах УСРР – Головне управління державного страхування УСРР 
«Держсуднопідйом» – Управління державними морськими суднопідйомними, водолазними і 

рятувальними роботами 
Держторг УСРР – Всеукраїнська державна торгова контора по експорту та імпорту 
«Дніпробуг» – Дніпровсько-Бузька районна спілка споживчих товариств 
«Дніпробуфет» – об'єднання водних ресторанів і буфетів Дніпровського басейну 
Дніпроплодовинспілка – Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і 

бджільницьких кооперативів і колективів 
Дніпрорибакспілка – Херсонська районна кооперативна спілка рибалок 
Дніпросільспілка – Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів 
«Доброхім» – Товариство друзів хімічної оборони і хімічної промисловості СРСР 
ДПУ – Державне політичне управління 
ДСТ – добровільне спортивне товариство 
«Експортліс» – Всесоюзне об'єднання з експорту лісових матеріалів 
«Експортхліб» – Всесоюзне акціонерне товариство з експорту хлібних продуктів 
житлопостачторг – відділ постачання, збуту і торгівлі при житловій спілці 
житлоспілка – спілка житлово-кооперативних товариств 
завком – заводський комітет (профспілки) 
загот- – заготівельний 
«Заготплодоовоч» – контора по заготівлі і збуту плодів і овочів 
«Заготскот» – контора по заготівлі худоби 
ЗАГС – записи актів громадянського стану  
ЗАТ – закрите акціонерне товариство 
зем- – земельний 
зерноспілка – зернова спілка сільськогосподарських колективів 
ЗРК – заводський робітничий кооператив 
ЗРК – закритий робітничий кооператив 
ЗСК – закритий студентський кооператив 
ім. – імені 
ін. – інші 
іно – виробниче кооперативне об’єднання інвалідів 
ІТП – інженерно-технічні працівники  
КВД – каса/комітет взаємодопомоги 
«Книгокультторг» – контора книготорговельних підприємств 
«Книгоспілка» – Всеукраїнська кооперативна книготорговельна і видавнича спілка 
КНС – комітет незаможних селян 
кол. – колонія 
колбуд – Будинок колгоспника 
колгоспспілка – спілка сільськогосподарських і спеціалізованих колективів 
«Колгоспцентр» – Всесоюзна спілка сільськогосподарських колективів  
Комінтерн – Комуністичний інтернаціонал 
«Комунбуд» – трест комунального будівництва 
комунгосп – комунальне господарство 
кооперком – кооперативний комітет 
коопзерно – спілка сільськогосподарської зернової кооперації 
коопінспілка – спілка кооперації інвалідів 
коопхарч – кооперативна спілка по виробництву харчових продуктів 
КП(б) України – Комуністична партія (більшовиків) України  
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу  
КСВ – каса селянської взаємодопомоги  
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КСМ – комітет спілки молоді  
культ- – культурний 
легпром – управління легкої промисловості 
лікнеп – товариство ліквідації неписьменності 
лісгосп – лісове господарство 
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України 
м. – місто 
«Машинбуд» – Державний трест машинобудівної промисловості 
МВС – Міністерство внутрішніх справ  
мед- – медичний 
«Медсанпраця» – профспілка працівників медико-санітарної праці 
«Металбрухт» – Державний трест по заготівлі, переробці і постачанню металевого 

брухту 
методкабінет – методичний кабінет 
міжрайконтора – міжрайонна контора 
міжрайпромрада – міжрайонна рада промислово-кооперативних товариств 
міжрайпромспілка – міжрайонна багатопромислова спілка виробництв і трудових колективів
місцевгосп – відділ місцевого господарства 
місцевком – місцевий комітет (профспілки) 
місцевпром – відділ місцевої промисловості 
«Місцевтран» – профспілка працівників місцевого транспорту 
міськ- – міський 
м-ко – містечко 
МОДР – Міжнародна організація допомоги борцям революції 
МППО – місцева протиповітряна оборона 
МТС – машино-тракторна станція  
нар- – народний 
Наркомат – Народний комісаріат 
«Нархарч» – профспілка працівників народного харчування 
нац. – національний 
нацмен – національні меншини 
НДІ – науково-дослідний інститут 
НЕП – Нова економічна політика 
НК – Народний комісаріат 
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ  
НОП – наукова організація праці  
о. – острів 
ОАФ – об'єднаний архівний фонд 
обл- – обласний 
од. зб. – одиниця зберігання 
окр. – округ 
окр- – окружний виконавчий комітет 
окрземвідділ – окружний земельний відділ 
оп. – опис  
орг.- – організаційний 
партархів – партійний архів 
пед- – педагогічний 
племрадгосп – племінне радянське господарство 
плодокомбінат – плодоовочевий комбінат 
пов. – повіт 
повіт- – повітовий 
«Повітрофлот» – Товариство авіації і повітроплавання України і Криму 
політ- – політичний 
п-р – півострів 
продком – продовольчий комітет 
пром- – промисловий 
промкредитспілка – спілка кустарних, промислових і кредитних кооперативів 
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промрада – рада промислової кооперації 
проф- – професійний 
профбюро – бюро професійних спілок 
профком – профспілковий комітет 
р. – ріка 
р., рр. – рік, роки 
радгосп – радянське господарство  
раднаргосп – рада народного господарства 
Раднарком – Рада Народних Комісарів 
«Радпрацівник» – профспілка працівників радянських установ 
рай- – районний 
райкомвод – районний комітет профспілки працівників водного транспорту 
РАТАУ – Радіотелеграфне агентство України 
Реввійськрада – Революційна військова рада 
ревком – революційний комітет 
«Рибзбут» – контора по збуту рибної продукції 
рибробкооп – спілка риболовецької споживчої кооперації 
ринком – ринковий комітет 
РКП(б) – Російська Комуністична партія (більшовиків) 
РНК – Рада Народних Комісарів 
робітком – робітничий комітет 
робкооп – робітничий кооператив 
«Робос» – профспілка працівників освіти 
р-н – район 
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
РСІ – робітничо-селянська інспекція 
РТС – ремонтно-технічна станція 
рупвод – районне управління водного транспорту 
РУРТ – районне управління річкового транспорту 
с. – село 
СГЛР – профспілка сільськогосподарських і лісових робітників 
сіль- – сільський 
сільгосп- – сільськогосподарський 
сільгоспкредитспілка – спілка сільськогосподарської кредитної кооперації 
сількор – сільський кореспондент 
сільспілка – спілка сільськогосподарських кредитних товариств 
скотаромолочарспілка – скотарсько-молочарська спілка 
скотартрест – трест скотарських радгоспів 
смт – селище міського типу 
соц.- – соціалістичний 
соцвих – інспектура соціального виховання  
«Союззаготбавовна» – Всесоюзний трест по заготівлі бавовни 
«Союззаготплодоовоч» – Головне управління по заготівлі плодів і овочів СРСР 
«Союзконсервтрест» – Всесоюзне державне об'єднання консервної промисловості 
«Союзлісозбут» – Всесоюзне державне об'єднання по збуту лісопродукції 
«Союзнафтозбут» – Всесоюзне об’єднання по збуту нафтової і газової промисловості 
«Союзпрокатмонтаж» – Державний трест по монтажу механічного обладнання прокатних цехів 

заводів чорної металургії 
«Союзсільгосппостачання» – Всесоюзне державне об'єднання по постачанню сільського господарства 

засобами виробництва 
«Союзтеплобуд» – Державний проектно-монтажно-будівельний трест вогневої 

теплотехніки 
«Союзтранс» – Всесоюзне об'єднання складської та транспортно-експедиційної справи 
«Союзшкірпостачзбут» – Всесоюзне державне об'єднання з постачання та збуту шкіри 
спец- – спеціальний 
спожив- – споживчий 
споживспілка – спілка споживчої кооперації 
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спр. – справа 
СПТУ – середнє професійно-технічне училище  
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
ст. – залізнична станція 
ст. – століття 
стат- – статистичний 
СТО – станція технічного обслуговування  
стор. – сторінка 
судмедекспертиза – судово-медична експертиза 
с-ще – селище 
ТЗЄТ – товариство землеустрою трудящих євреїв 
«Торгзін» – Всесоюзне об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР 
«Трактороцентр» – Всесоюзне акціонерне товариство машино-тракторних станцій 
транстрест – транспортний трест 
ТСОЗ – товариство по спільній обробці землі 
Укр- – Український 
«Укравтопромторг» – Українське автотракторне торговельно-промислове акціонерне 

товариство 
Українбанк – Всеукраїнський кооперативний банк 
«Укрбавовнотрест» – Український бавовняний трест 
«Укрвинтрест» – Український виноградно-виробничий трест 
«Укрголоврибгосп» – Головне управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР 
«Укрекспортхліб» – Українське акціонерне товариство з експорту хлібних продуктів 
«Укрзаготбавовна» – Український трест по заготівлі бавовни 
«Укрзаготплодоовоч» – Всеукраїнське об'єднання по заготівлі плодів і овочів 
«Укрзерноцентр» – Всеукраїнський центр зернової кооперації 
«Укрколгоспбуд» – Українська будівельна контора з колгоспного будівництва 
«Укрколгоспцентр» – Всеукраїнська спілка сільськогосподарських колективів 
«Укркондитерпром» – Українське державне об’єднання кондитерської промисловості 
«Укркондитертрест» – Український трест кондитерської промисловості 
«Укрконсерв» – Українське об'єднання консервної промисловості 
«Укрліс» – Українське лісопромислове товариство на паях 
«Укрмакаронтрест» – Український республіканський трест макаронної промисловості 
«Укрполіграфтрест» – Український трест поліграфічної промисловості 
«Укрпостач» – Українське державне акціонерне товариство по постачанню 

промисловості і будівництва 
Укрпромрада – Рада промислової кооперації УРСР 
 «Укрптахопродукт» – Всеукраїнське об’єднання заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів 
«Укррадгоспбавовна» – Всеукраїнська кооперативна спілка технічних культур і бавовництва 
«Укррибсекція» – Українська рибна секція Всеукраїнської республіканської спілки 

споживчих товариств 
«Укррибтрест» – Український трест підприємств рибної промисловості 
«Укрсільгоспбуд» – Український трест сільськогосподарського будівництва 
«Укрсількоопцентр» – Всеукраїнська спілка сільськогосподарської кооперації 
«Укртекстильторг» – Всеукраїнська контора текстильної торгівлі 
«Укртрактороремонт» – Український республіканський трест по ремонту тракторів 
«Укртрестсільмаш» – Український трест сільськогосподарського машинобудування 
«Укрутиль» – Всеукраїнське державне об'єднання регулювання ринку сировини 
«Укрхліб» – Український хлібозаготівельний і борошномельний трест 
«Укршкіртрест» – Український шкіряний трест 
УНР – Українська Народна республіка 
уповмінзаг – уповноважений Міністерства заготівель 
УРСР – Українська Радянська Соціалістична республіка 
УСРР – Українська Соціалістична Радянська республіка 
«Уцеробсекція» – Всеукраїнська центральна секція робітничої кооперації при 

Вукоопспілці 
Ф.Р – фонд документів періоду після 1917 року 
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ФЗН – фабрично-заводське навчання 
фін- – фінансовий 
«Фінпрацівник» – профспілка фінансових працівників 
х. – хутір 
хх – хутори 
харчопром – управління харчової промисловості 
«Харчосмак» – профспілка робітників і службовців харчової промисловості 
харчотрест – трест підприємств громадського харчування 
харчотрест – трест підприємств харчової промисловості 
хімпромспілка – спілка підприємств хімічної промисловості 
«Хлібопродукт» – Всеукраїнська контора акціонерного товариства торгівлі хлібними та 

іншими сільськогосподарськими продуктами 
ЦВК – Центральний виконавчий комітет 
Центрвиборчком – Всеукраїнська Центральна виборча комісія 
«Центросекція» – Всеросійський центр сільськогосподарської кооперації 
«Центроспілка» – Всесоюзна центральна спілка споживчих товариств 
ЦК – Центральний Комітет  
ЦКБ – центральне конструкторське бюро  
ЦСУ – Центральне статистичне управління 
ЧОП – частина особливого призначення 
юннат – юний натураліст 
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	Справ: 8; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1921-1922 рр.
	Загальний відділ



	Ф.Р-30 Чалбаський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чалбаси Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 12; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1919-1922 рр.



	Ф.Р-31 Каховський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 53; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 16; 1920-1923 рр.

	Опис 5
	Справ: 6; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-32 Маячківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 98; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 16; 1920-1922 рр.

	Опис 3
	Справ: 72; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-34 Великокопанівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 17; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 17; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-35 Олешківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 38; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-36 Чаплинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 21; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1921-1922 рр.
	Відділ соціального забезпечення
	Податковий відділ



	Ф.Р-37 Херсонський повітовий революційний комітет, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 93; 1918-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1919-1920 рр.

	Опис 2
	Справ: 53; 1918-1920 рр.



	Ф.Р-38 Дніпровський повітовий військово-революційний комітет, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 117; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 49; 1920-1922 рр.
	Відділ управління
	Відділ управління. Загальний підвідділ
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ охорони здоров'я 
	Підвідділ КНС
	Підвідділ ЗАГС
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 7; 1919-1921 рр.
	Відділ управління. Загальний підвідділ

	Опис 3
	Справ: 45; 1920-1923 рр.

	Опис 4
	Справ: 15; 1919-1921 рр.
	Підвідділ ЗАГС



	Ф.Р-39 Бериславський волосний революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 22; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1919-1922 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ народного господарства
	Комісія по вилученню церковних цінностей



	Ф.Р-41 Козацький волосний революційний комітет, с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 33; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1919-1922 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ соціального забезпечення
	Відділ праці
	Відділ охорони здоров'я
	Відділ народної освіти
	Податковий відділ



	Ф.Р-42 Тягинський волосний революційний комітет, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 20; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1920-1922 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ охорони здоров'я
	Податковий відділ



	Ф.Р-43 Іщенський хутірський революційний комітет, Іщенські хх. Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 6; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-50 Птахівський сільський революційний комітет, с. Птахівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-52 Станіславський волосний революційний комітет, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1920, 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920, 1922-1923 рр.



	Ф.Р-53 Скадовський волосний військово-революційний комітет, м. Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 15; 1920 р.
	Опис 1
	Справ: 15; 1920 р.



	Ф.Р-55 Каховський волосний революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 41; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 41; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-56 Каховський сільський революційний комітет, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922 р.



	Ф.Р-58 Любимо-Павлівський сільський революційний комітет, с. Любимо-Павлівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.



	Ф.Р-60 Музиківський волосний революційний комітет, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-64 Білозерський волосний революційний комітет, с. Білозерка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 64; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 64; 1920-1921 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Продовольчий відділ
	Відділ народної освіти
	Податковий відділ



	Ф.Р-66 Михайлівський сільський революційний комітет, с. Михайлівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1919-1923 рр.



	Ф.Р-68 Бургунський сільський революційний комітет, с. Бургунка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-69 Каховський міський військово-революційний комітет, м. Каховка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 6; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-70 Британський сільський революційний комітет, с. Британи Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-71 Любимівський сільський революційний комітет, с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 12; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-72 Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 14; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-73 Дмитрівський сільський революційний комітет, с. Дмитрівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-75 Наталівський сільський революційний комітет, с. Наталівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 25; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 25; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-77 Сергіївський сільський революційний комітет, с. Сергіївка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-78 Новокостогризівський сільський революційний комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 10; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.

	Опис 2
	Справ: 9; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-79 Чорнодолинський сільський революційний комітет, с. Чорна Долина Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 6; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-80 Херсонський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 60; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 60; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-81 Херсонська окружна комісія незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 186; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 177; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 9; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-82 Херсонський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 88; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 88; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-83 Музиківський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 14; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-85 Микільський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Микільське Херсонського району Одеської області
	Справ: 4; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-86 Станіславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 19; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-87 Білозерський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 5; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-95 Горностаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка Каховського району Одеської області
	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924 р.



	Ф.Р-96 Заводівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Заводівка Каховського району Одеської області
	Справ: 4; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-97 Костянтинівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костянтинівка Каховського району Одеської області
	Справ: 5; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-98 Маріїнський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Маріїнське Каховського району Одеської області
	Справ: 3; 1926-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1926-1928 рр.



	Ф.Р-99 Ольгинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгине Каховського району Одеської області
	Справ: 5; 1926-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1926-1927 рр.



	Ф.Р-101 Горностаївський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Горностаївка Горностаївського району УСРР
	Справ: 106; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 106; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-103 Скадовський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Скадовськ Скадовського району Одеської області
	Справ: 133; 1923-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 133; 1923-1933 рр.



	Ф.Р-105 Каргинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Карга Скадовського району Одеської області
	Справ: 32; 1921-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 32; 1921-1929 рр.



	Ф.Р-106 Новомиколаївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новомиколаївка Скадовського району Одеської області
	Справ: 8; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1922-1929 рр.



	Ф.Р-107 Птахівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Птахівка Скадовського району Одеської області
	Справ: 3; 1925-1928, 1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1925-1928, 1932 рр.



	Ф.Р-108 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне Скадовського району Одеської області
	Справ: 5; 1926-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1926-1931 рр.



	Ф.Р-109 Новоолексіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоолексіївка Скадовського району Одеської області
	Справ: 3; 1926, 1930-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1926, 1930-1933 рр.



	Ф.Р-110 Новософіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новософіївка Скадовського району Одеської області
	Справ: 3; 1928-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1928-1930 рр.



	Ф.Р-111 Тарасівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тарасівка Скадовського району Одеської області
	Справ: 9; 1927-1930, 1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1927-1930, 1932 рр.



	Ф.Р-112 Михайлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Михайлівка Скадовського району Одеської області
	Справ: 2; 1928, 1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1928, 1930 рр.



	Ф.Р-114 Каховський міський комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського району Одеської області
	Справ: 2; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-117 Великокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Велика Каховка Каховського району Одеської області
	Справ: 4; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-118 Каховський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Каховка Каховського району Одеської області
	Справ: 84; 1924-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1925-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 50; 1924-1926, 1928-1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 29; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-119 Британський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Британи Каховського району Одеської області
	Справ: 1; 1928 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1928 р.



	Ф.Р-120 Малокаховський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925 р.



	Ф.Р-121 Любимо-Павлівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Любимо-Павлівка Каховського району Одеської області
	Справ: 3; 1924-1925, 1928-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1924-1925, 1928-1929 рр.



	Ф.Р-122 Новомаячківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Маячка Каховського району Одеської області
	Справ: 9; 1923-1924, 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1923-1924, 1927-1930 рр.



	Ф.Р-123 Чорнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чорнянка Каховського району Одеської області
	Справ: 2; 1927-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 1927-1929 рр.



	Ф.Р-124 Софіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Софіївка Каховського району Одеської області
	Справ: 4; 1925-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-125 Наталівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталівка Каховського району Одеської області
	Справ: 3; 1922-1923, 1928-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1922-1922, 1928-1929 рр.



	Ф.Р-126 Дмитрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Дмитрівка Каховського району Одеської області
	Справ: 11: 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-139 Ольгівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Ольгівка Бериславського району Одеської області
	Справ: 4; 1928-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1928-1933 рр.



	Ф.Р-140 Великоолександрівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області
	Справ: 95; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 95; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-141 Козацький волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-142 Бериславський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Берислав Бериславського району Одеської області
	Справ: 95; 1922-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 79; 1925-1932 рр.

	Опис 2
	Справ: 16; 1922-1927 рр.



	Ф.Р-143 Тягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Бериславського району Одеської області
	Справ: 14; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-144 Новотягинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Тягинка Бериславського району Одеської області
	Справ: 7; 1923-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1923-1932 рр.



	Ф.Р-145 Бургунський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Бургунка Бериславського району Одеської області
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-146 Одрадокам'янський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Одрадокам'янка Бериславського району Одеської області
	Справ: 2; 1928-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1928-1932 рр.



	Ф.Р-147 Новобериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоберислав Бериславського району Одеської області
	Справ: 4; 1927-1929, 1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1927-1929, 1932 рр.



	Ф.Р-149 Старошведський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Старошведське Бериславського району Одеської області
	Справ: 4; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-150 Костирський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Костирка Бериславського району Одеської області
	Справ: 3; 1928, 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1928, 1930-1932 рр.



	Ф.Р-151 Кочубеївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Кочубеївка Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 2; 1924-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1924-1926 рр.



	Ф.Р-152 Пригір'ївський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пригір'я Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 2; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-154 Наталинський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Наталине Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 14; 1922, 1925-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1922, 1925-1931 рр.



	Ф.Р-155 Високопільський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Високопілля Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 49; 1923, 1926-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 49; 1923, 1926-1933 рр.



	Ф.Р-157 Орловський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Орлове Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 2; 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1927-1930 рр.



	Ф.Р-158 Дніпровський повітовий комітет незаможних селян (КНС), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 88; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 27; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-159 Каховський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1923-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923-1925 рр.



	Ф.Р-165 Пригір'ївська сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Пригір'я Високопільського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1923, 1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1923, 1925 рр.



	Ф.Р-168 Олешківська районна каса взаємної допомоги (КВД), м. Олешки Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 46; 1921-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 46, 1921-1925 рр.



	Ф.Р-169 Виконавчий комітет Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1255; 1923-1933, 1944-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 858; 1923-1930 рр.
	Секретаріат
	Адміністративний відділ
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ соціального забезпечення
	Комісія допомоги дітям
	Фінансовий відділ
	Податкова комісія
	Відділ народної освіти
	Відділ культури
	Відділ охорони здоров’я
	Виборча комісія

	Опис 2
	Справ: 166; 1923-1931, 1933 рр.

	Опис 4
	Справ: 85; 1954-1962 рр.

	Опис 5
	Справ: 130; 1944-1946, 1948-1962 рр.

	Опис 6
	Справ: 16; 1948-1962 рр.



	Ф.Р-170 Виконавчий комітет Токарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Токарівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 285; 1925-1930, 1944-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1925-1930 рр.
	Секретаріат
	Адміністративний відділ
	Відділ ЗАГС
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Фінансово-податкова секція
	Культурно-просвітня секція

	Опис 2
	Справ: 224; 1944-1969 рр.



	Ф.Р-171 Виконавчий комітет Станіславської сільської ради депутатів трудящих, с. Станіслав Білозерського району Херсонської області
	Справ: 627; 1920-1936, 1944-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 271; 1920-1936 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Секція ЗАГС
	Земельна секція
	Військова секція
	Фінансова секція
	Податкова секція
	Секція постачання
	Культурно-просвітня секція
	Санітарна секція

	Опис 2
	Справ: 52; 1920-1921, 1923, 1925-1936 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Земельна секція
	Військова секція
	Фінансово-податкова секція

	Опис 3
	Справ: 304; 1944-1972 рр.



	Ф.Р-172 Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів трудящих, с. Музиківка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 258; 1922-1928, 1930, 1944, 1946-1960, 1965-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1922-1928, 1930 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-фінансово-господарська секція
	Відділ ЗАГС
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Відділ сільських фондів
	Податкова секція
	Секція культурно-масової роботи
	Виборча комісія

	Опис 2
	Справ: 2; 1923-1926 рр.

	Опис 3
	Справ: 195; 1944, 1946-1960, 1965-1972 рр.



	Ф.Р-173 Виконавчий комітет Микільської сільської ради депутатів трудящих, с. Микільське Білозерського району Херсонської області
	Справ: 148; 1924-1926, 1945, 1947-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1924, 1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1924-1925 рр.

	Опис 3
	Справ: 144; 1945, 1947-1965 рр.



	Ф.Р-174 Виконавчий комітет Роксандрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Роксандрівка Херсонського району Миколаївської області
	Справ: 102; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 78; 1920-1930 рр.
	Секретаріат
	Адміністративна секція
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Фінансова секція
	Культурно-просвітня секція

	Опис 2
	Справ: 24; 1921-1929 рр.



	Ф.Р-175 Виконавчий комітет Широкобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Широка Балка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 433; 1922-1934, 1944-1971 рр.
	Опис 1
	Справ: 162; 1922-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 271, 1944-1971 рр.



	Ф.Р-176 Виконавчий комітет Кізомиської сільської ради депутатів трудящих, с. Кізомис Білозерського району Херсонської області
	Справ: 164; 1923-1930, 1934, 1944, 1946-1956 рр.
	Опис 1
	Справ: 127; 1923-1930, 1934 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Земельна секція
	Військова секція
	Секція соціального забезпечення і страхування
	Фінансово-податкова секція
	Культурно-просвітня секція
	Санітарна секція

	Опис 2
	Справ: 37; 1944, 1946-1956 рр.



	Ф.Р-177 Виконавчий комітет Проценківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Проценкове Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 22; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1919-1923 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Фінансово-податкова секція
	Культурно-просвітня секція



	Ф.Р-178 Виконавчий комітет Рожнівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рожнівка Херсонського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.



	Ф.Р-179 Виконавчий комітет Антонівської селищної ради депутатів трудящих, смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон Херсонської області
	Справ: 185; 1918, 1923-1929, 1944-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1923-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1918 р.

	Опис 3
	Справ: 161; 1944-1965 рр.



	Ф.Р-180 Виконавчий комітет Киселівської сільської ради депутатів трудящих, с. Киселівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 371; 1920-1934, 1946-1971 рр.
	Опис 1
	Справ: 134; 1920-1934 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Фінансово-податкова секція
	Культурно-просвітня секція
	Санітарна секція

	Опис 2
	Справ: 16, 1922-1926, 1929-1931, 1933-1934 рр.

	Опис 3
	Справ: 221; 1946-1971 рр.



	Ф.Р-181 Радянське господарство (радгосп) «Радянська земля» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Радземля Білозерського району Херсонської області
	Справ: 614; 1925-1929, 1944-1970 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1925-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 478; 1944-1970 рр.

	Опис 3
	Справ: 134; 1953-1970 рр.



	Ф.Р-182 Радянське господарство (радгосп) ім. Куйбишева Українського тресту консервної промисловості, смт Комишани Херсонського району Херсонської області
	Справ: 32; 1930-1933, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1930-1933 рр.

	Опис 2
	Справ: 29; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-185 Каховська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду (волнаслідгол), с. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 15; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-186 Виконавчий комітет Рибальченської сільської ради депутатів трудящих, с. Рибальче Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 165; 1922-1925, 1946-1959, 1961-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 63; 1946-1959 рр.

	Опис 3
	Справ: 56; 1961-1969 рр.



	Ф.Р-187 Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів трудящих, с. Гладківка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 198; 1945-1968 рр.
	Опис 1
	Справ:49; 1945-1955 рр.

	Опис 2
	Справ: 149; 1956-1968 рр.



	Ф.Р-188 Виконавчий комітет Кардашинської (Старокардашинської) сільської ради депутатів трудящих, с. Кардашинка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 61; 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-189 Виконавчий комітет Геройської сільської ради депутатів трудящих, с. Геройське (до 1964 р. Прогнойське) Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 177; 1943-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 87; 1943-1960 рр.

	Опис 2
	Справ: 90; 1961-1968 рр.



	Ф.Р-190 Виконавчий комітет Новозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 190; 1944-1950 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1944-1950 рр.

	Опис 2
	Справ: 171; 1951-1968 рр.



	Ф.Р-191 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка Херсонського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1919 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1919 р.



	Ф.Р-192 Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради депутатів трудящих, с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 316; 1921-1928, 1944-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 70; 1921-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 16; 1944-1950 рр.

	Опис 3
	Справ: 230; 1951-1968 рр.



	Ф.Р-193 Виконавчий комітет Малокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Малі Копані Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 71; 1923, 1943-1958 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.

	Опис 2
	Справ: 1943-1958 рр.



	Ф.Р-194 Виконавчий комітет Долматівської сільської ради депутатів трудящих, с. Долматівка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 236; 1945-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 79; 1945-1960 рр.

	Опис 2 
	Справ; 1961-1968 рр.



	Ф.Р-195 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 132; 1922-1930, 1955-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 56; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 76; 1955-1962 рр.



	Ф.Р-196 Виконавчий комітет Старозбур'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 72; 1919, 1923-1925, 1945-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1919, 1923-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 19; 1945-1950 рр.

	Опис 3
	Справ: 31; 1950-1953 рр.



	Ф.Р-198 Виконавчий комітет Горностаївської районної ради народних депутатів, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 915; 1925, 1944-1962, 1965-1991 рр.
	Опис 1
	Справ: 272; 1944-1962 рр.

	Опис 2
	Справ: 602; 1965-1991 рр.

	Опис 3
	Справ: 40; 1944-1962, 1965-1991 рр.

	Опис 4
	Справ: 1; 1925 р.



	Ф.Р-199 Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 227; 1944-1970 рр.
	Опис 1
	Справ: 227; 1944-1970 рр.



	Ф.Р-200 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоолександрівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 9: 1947-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1947-1954 рр.



	Ф.Р-201 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 89; 1946-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1946-1964 рр.



	Ф.Р-202 Виконавчий комітет Новоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 45; 1946-1959 рр.
	Опис 1
	Справ: 45; 1946-1959 рр.



	Ф.Р-203 Виконавчий комітет Заводівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заводівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 215; 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 215; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-207 Виконавчий комітет Маринської сільської ради депутатів трудящих, с. Маринське Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 2; 1926-1927, 1944-1945 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1926-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1944-1945 рр.



	Ф.Р-208 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ольгине Високопільського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1920-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1920-1926 рр.



	Ф.Р-210 Виконавчий комітет Князе-Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 178; 1944-1966 рр.
	Опис 1
	Справ: 178; 1944-1966 рр.



	Ф.Р-211 Виконавчий комітет Скадовської міської ради народних депутатів, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 360; 1919-1923, 1961-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 45; 1919-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 315; 1961-1985 рр.



	Ф.Р-212 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області
	Справ: 141; 1943-1968 рр. 
	Опис 1
	Справ: 141; 1943-1968 рр.



	Ф.Р-214 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка Скадовського району Херсонської області
	Справ: 136; 1944-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 136; 1944-1968 рр.



	Ф.Р-215 Виконавчий комітет Добропільської (до 1958 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих, с. Добропілля (до 1958 р. – Софіївка) Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 220; 1921-1929, 1943-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 34; 1921-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 186; 1943-1968 рр.



	Ф.Р-216 Виконавчий комітет Приморської сільської ради депутатів трудящих, с. Приморське Скадовського району Херсонської області
	Справ: 194; 1920-1923, 1946-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 172; 1946-1969 рр.



	Ф.Р-217 Виконавчий комітет Кларівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кларівка Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 6; 1921-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1921-1931 рр.



	Ф.Р-218 Виконавчий комітет Краснянської сільської ради депутатів трудящих, с. Красне Скадовського району Херсонської області
	Справ: 149; 1921-1931, 1945-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1921-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 129; 1945-1968 рр.



	Ф.Р-219 Виконавчий комітет Новоолексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області
	Справ: 121; 1920-1921, 1925-1927, 1944-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1921, 1925-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 117; 1944-1962 рр.



	Ф.Р-220 Виконавчий комітет Каховської міської ради народних депутатів, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 739; 1918-1925, 1944-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 130; 1918-1925 рр.
	Секретаріат
	Відділ управління
	Підвідділ РАЦС
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ соціального забезпечення
	Підвідділ статистики
	Фінансовий відділ
	Податковий підвідділ
	Відділ комунального господарства
	Відділ народної освіти

	Опис 2
	Справ: 43; 1920-1923 рр.
	Секретаріат
	Відділ управління
	Відділ праці
	Відділ соціального забезпечення
	Податковий відділ
	Відділ комунального господарства
	Відділ народної освіти
	Культурно-просвітній відділ

	Опис 3
	Справ: 13; 1975-1988 рр.

	Опис 5
	Справ: 553; 1944-1980 рр.



	Ф.Р-221 Виконавчий комітет Каховської районної ради народних депутатів, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 1868; 1923-1943, 1943-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 353; 1923-1929 рр.
	Секретаріат
	Адміністративний відділ
	Земельне управління
	Військовий стіл/відділ
	Відділ статистики
	Фінансова частина
	Податковий стіл/відділ
	Продовольчий стіл/відділ
	Відділ комунального господарства
	Відділ культури
	Відділ охорони здоров’я 
	Виборча комісія

	Опис 2
	Справ: 97; 1923-1926, 1938-1940 рр.
	Секретаріат
	Земельний відділ
	Військовий стіл/відділ
	Фінансовий відділ
	Податковий відділ
	Продовольчий стіл
	Культурно-просвітній відділ
	Відділ комунального господарства

	Опис 4
	Справ: 3; 1924-1926 рр.

	Опис 8
	Справ: 1084; 1943-1979 рр.

	Опис 9
	Справ: 54; 1943-1953, 1960-1988 рр.

	Опис 10
	Справ: 277; 1980-1985 рр.



	Ф.Р-223 Виконавчий комітет Малокаховської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 320; 1920-1921, 1923-1925, 1944-1974 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1920-1921, 1923-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 298; 1944-1974 рр.



	Ф.Р-224 Виконавчий комітет Наталівської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 101; 1922-1925, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 58; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-225 Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнянка Каховського району Херсонської області
	Справ: 200; 1922-1925, 1946-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 154; 1946-1967 рр.



	Ф.Р-226 Виконавчий комітет Великокаховської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 32; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 32; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-227 Виконавчий комітет Любимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка Каховського району Херсонської області 
	Справ: 330; 1920-1925, 1944-1974 рр.
	Опис 1
	Справ: 42; 1920-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 288; 1944-1974 рр.



	Ф.Р-228 Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 344; 1922-1926, 1944-1952, 1954-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1922-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 205; 1944-1952 рр.

	Опис 3
	Справ: 115; 1954-1961 рр.



	Ф.Р-229 Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дмитрівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 121; 1922-1926, 1943-1957 рр.
	Опис 1
	Справ: 50; 1922-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 71; 1943-1957 рр.



	Ф.Р-230 Виконавчий комітет Василівської (до 1957 р. – Софіївської) сільської ради депутатів трудящих, с. Василівка (до 1957 р. – Софіївка) Каховського району Херсонської області 
	Справ: 223; 1923-1925, 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1923-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 204; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-231 Виконавчий комітет Любимо-Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимо-Павлівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 177; 1921-1925, 1943-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1921-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 157; 1943-1967 рр.



	Ф.Р-232 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Федорівка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-233 Виконавчий комітет Дніпрянської селищної (до 1946 р. – Британської сільської) ради депутатів трудящих, смт Дніпряни (до 1946 р. – с. Британи) Новокаховської міської ради Херсонської області
	Справ: 183; 1922-1925, 1940, 1943-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 17; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 166; 1940, 1944-1968 рр.



	Ф.Р-234 Каховський волосний відділ робітничо-селянської інспекції (РСІ), м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 13; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 13; 1921 р.



	Ф.Р-235 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 16; 1946-1952 р.
	Опис 1
	Справ: 16; 1946-1952 р.



	Ф.Р-237 Каховське товариство взаємного кредиту, м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 22; 1925-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-238 Каховський волосний комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 8; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-239 Каховський міський комітет допомоги голодуючим, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 4; 1922 р.



	Ф.Р-240 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 89; 1921-1929 р.
	Опис 1
	Справ: 89; 1921-1929 р.



	Ф.Р-241 Виконавчий комітет Української сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Українка Качкарівського району УСРР
	Справ: 52; 1923-1931 р.
	Опис 1
	Справ: 52; 1923-1931 р.



	Ф.Р-296 Виконавчий комітет Великоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 266; 1923-1931, 1944-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 129; 1923-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 137; 1944-1961 рр.



	Ф.Р-297 Виконавчий комітет Великоолександрівської районної ради народних депутатів, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 2065; 1922-1991 рр.
	Опис 1
	Справ: 822; 1922-1933 рр.
	Секретаріат
	Адміністративний відділ
	Земельний відділ
	Військовий стіл/відділ
	Фінансова частина
	Податковий підвідділ
	Культурно-просвітній відділ 

	Опис 2
	Справ: 194; 1922-1933 рр.
	Секретаріат
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Статистична частина
	Фінансовий відділ
	Податковий відділ
	Культурно-просвітній відділ 

	Опис 5
	Справ: 6; 1925-1930 рр.

	Опис 6
	Справ: 38; 1944-1975 рр.

	Опис 7
	Справ: 1005; 1944-1991 рр.



	Ф.Р-298 Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів трудящих, с. Архангельське Високопільського району Херсонської області
	Справ: 126; 1922-1931, 1944-1957 рр.
	Опис 1
	Справ: 87; 1922-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 39; 1944-1957 рр.



	Ф.Р-299 Виконавчий комітет Блакитнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Блакитне Високопільського району Херсонської області
	Справ: 94; 1922-1929, 1948-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 57; 1922-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 37; 1948-1954 рр.



	Ф.Р-300 Виконавчий комітет Давидово-Брідської сільської ради депутатів трудящих, с. Давидів Брід Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 161; 1922-1930, 1950-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 73; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 88; 1950-1964 рр.



	Ф.Р-301 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Федорівка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 46; 1922-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1922-1931 рр.



	Ф.Р-302 Виконавчий комітет Кам'янської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Великоолександрівського району УСРР 
	Справ: 48; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 48; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-303 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новодмитрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 237; 1921-1930, 1946-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 125; 1921-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 112; 1946-1964 рр.



	Ф.Р-304 Виконавчий комітет Малоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 187; 1921-1930, 1944-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 91; 1921-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 96; 1944-1961 рр.



	Ф.Р-305 Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопетрівка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 63; 1922-1929, 1946-1949 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1922-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 20; 1946-1949 рр.



	Ф.Р-306 Виконавчий комітет Бериславської районної ради народних депутатів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 1617; 1924-1934, 1944-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 409; 1924-1933 рр.
	Секретаріат
	Військовий відділ
	Відділ статистики
	Фінансова частина
	Податковий відділ
	Відділ комунального господарства
	Відділ освіти
	Комісія допомоги дітям
	Секція політпросвіти
	Відділ культури

	Опис 2
	Справ: 71; 1925-1930 рр.
	Загальний відділ
	Земельний відділ

	Опис 3
	Справ: 47; 1924-1927 рр.
	Відділ комунального господарства

	Опис 4
	Справ: 10; 1926-1931 рр.

	Опис 5
	Справ: 12; 1925-1930 рр.

	Опис 6
	Справ: 5; 1924-1927 рр.

	Опис 7
	Справ: 135; 1923-1930 рр.

	Опис 8
	Справ: 23; 1926-1934 рр.

	Опис 9
	Справ: 22; 1944-1988 рр.

	Опис 10
	Справ: 851; 1944-1985 рр.



	Ф.Р-307 Виконавчий комітет Бериславської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 64; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 64; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-308 Виконавчий комітет Бургунської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бургунка Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 41; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 41; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-309 Виконавчий комітет Червонокостомарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Червонокостомарівка Бериславського району УСРР
	Справ: 47; 1922-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 44; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 3; 1925-1931 рр.



	Ф.Р-310 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. ім. Т. Г. Шевченка Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 60; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 60; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-311 Виконавчий комітет Старошведської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старошведське Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 52; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 51; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1923-1924 рр.



	Ф.Р-312 Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих, с. Козацьке Бериславського району Херсонської області
	Справ: 206; 1923-1930, 1945-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 88; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 118; 1945-1967 рр.



	Ф.Р-313 Виконавчий комітет Новотягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Новотягинка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 100; 1922-1930, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 59; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 41; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-314 Виконавчий комітет Тягинської сільської ради депутатів трудящих, с. Тягинка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 343; 1922-1933, 1944-1970 рр.
	Опис 1
	Справ: 138; 1922-1933 рр.

	Опис 2
	Справ: 42; 1924-1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 163; 1944-1970 рр.



	Ф.Р-316 Виконавчий комітет Одрадокам’янської сільської ради депутатів трудящих, с. Одрадокам’янка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 79; 1923-1931, 1944-1950 рр.
	Опис 1
	Справ: 63; 1922-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 16; 1944-1950 рр.



	Ф.Р-317 Виконавчий комітет Дрімайлівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дрімайлівка Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-318 Виконавчий комітет Старофеїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Старофеїнське Бериславського району Миколаївської області
	Справ: 54; 1924-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 54; 1924-1937 рр.



	Ф.Р-319 Бериславська районна комісія допомоги дітям при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-320 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 22; 1946-1949 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1946-1949 рр.



	Ф.Р-321 Тягинська сільська управа, с. Тягинка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1918-1919 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1918-1919 рр.



	Ф.Р-322 Бериславський волосний продовольчий комітет Херсонського повітового продовольчого комітету, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-324 Бериславський волосний комітет допомоги голодуючим Херсонського повітового комітету допомоги голодуючим, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922 рр.



	Ф.Р-325 Виконавчий комітет Чаплинської районної ради народних депутатів, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 1445; 1925-1926, 1943-1991 рр.
	Опис 1
	Справ: 989; 1943-1981 рр.

	Опис 2
	Справ: 11; 1925-1926 рр.

	Опис 3
	Справ: 39; 1951-1979 рр.

	Опис 4
	Справ: 406; 1982-1990 рр.



	Ф.Р-326 Виконавчий комітет Чаплинської селищної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 215; 1923, 1944-1971 рр.
	Опис 1
	Справ: 194; 1944-1971 рр.

	Опис 2
	Справ: 21; 1923 р.



	Ф.Р-327 Виконавчий комітет Червонополянської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Червона Поляна Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 34; 1922-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 34; 1922-1926 рр.



	Ф.Р-331 Виконавчий комітет Хорлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хорли Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 309; 1921-1925, 1944-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1921-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1924 рр.

	Опис 3
	Справ: 281; 1944-1965 рр.



	Ф.Р-332 Виконавчий комітет Новокиївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокиївка Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 221; 1920-1926, 1943-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1921-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1920-1925 рр.

	Опис 3
	Справ: 176; 1943-1962 рр.



	Ф.Р-333 Виконавчий комітет Каланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 63; 1920-1927, 1952-1955 рр.
	Опис 1
	Справ: 54; 1920-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 9; 1952-1955 рр.



	Ф.Р-334 Виконавчий комітет Чорнодолинської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чорна Долина Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 14; 1918, 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1918, 1921-1923 рр.



	Ф.Р-335 Виконавчий комітет Високопільської районної ради народних депутатів, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 863; 1927, 1946-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1927 р.

	Опис 2
	Справ: 213; 1946-1962 рр.

	Опис 3
	Справ: 27; 1971-1988 рр.

	Опис 4
	Справ: 622; 1967-1985 рр.



	Ф.Р-336 Виконавчий комітет Високопільської селищної ради депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 103; 1922-1927, 1945-1959 рр.
	Опис 1
	Справ: 17; 1922-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 86; 1945-1959 рр.



	Ф.Р-337 Виконавчий комітет Пригір'ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Пригір'я Високопільського району Херсонської області
	Справ: 49; 1923-1931, 1945-1952 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1923-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 27; 1945-1952 рр.



	Ф.Р-338 Виконавчий комітет Озерівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Озерівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 3; 1923-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923-1924 рр.



	Ф.Р-339 Виконавчий комітет Заградівської сільської ради депутатів трудящих, с. Заградівка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 16; 1923-1926, 1944-1949 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 13; 1944-1949 рр.



	Ф.Р-340 Виконавчий комітет Наталинської сільської ради депутатів трудящих, с. Наталине Високопільського району Херсонської області
	Справ: 18; 1925, 1944-1949 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 17; 1944-1949 рр.



	Ф.Р-341 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 3; 1921-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1921-1924 рр.



	Ф.Р-342 Виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Миролюбівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 193; 1921-1928, 1944-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1921-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 177; 1944-1968 рр.



	Ф.Р-344 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 28; 1947-1952 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1947-1952 рр.



	Ф.Р-345 Відділ культурно-просвітніх установ виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 8; 1950-1952 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1950-1952 рр.



	Ф.Р-347 Виконавчий комітет Бобровокутської сільської ради депутатів трудящих, с. Бобровий Кут Калінінського району Херсонської області
	Справ: 123; 1921-1923, 1944-1958 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1921-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 111; 1944-1958 рр.



	Ф.Р-350 Виконавчий комітет Цюрупинської міської ради народних депутатів, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 457; 1923-1926, 1944-1986 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1923-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 84; 1944-1956 рр.

	Опис 3
	Справ: 353; 1957-1986 рр.



	Ф.Р-351 Виконавчий комітет Підстепненської сільської ради депутатів трудящих, с. Підстепне Голопристанського району Херсонської області 
	Справ: 116; 1921-1926, 1944-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1921-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 94; 1944-1963 рр.



	Ф.Р-352 Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Великі Копані Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 184; 1920-1926, 1945-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1920-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 162; 1945-1963 рр.



	Ф.Р-353 Виконавчий комітет Козаче-Лагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі Лагері Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 137; 1920-1925, 1946-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 131; 1946-1963 рр.



	Ф.Р-354 Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тарасівка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 173; 1922-1926, 1943-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1922-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 127; 1943-1963 рр.



	Ф.Р-355 Виконавчий комітет Костогризівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костогризове Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 143; 1922-1923, 1943-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 142; 1943-1963 рр.



	Ф.Р-356 Виконавчий комітет Новокостогризівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новокостогризівка Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-357 Виконавчий комітет Старомаячківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стара Маячка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 168; 1919-1927, 1945-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1919-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 148; 1945-1964 рр.



	Ф.Р-358 Виконавчий комітет Раденської сільської ради депутатів трудящих, с. Раденськ Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 261; 1922-1925, 1944-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 91; 1922-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 170; 1944-1963 рр.



	Ф.Р-359 Відділ народної освіти Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
	Справ: 109; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 109; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-360 Відділ соціального забезпечення Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 65; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 65; 1919-1923 рр.



	Ф.Р-361 Комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 39; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-362 Відділ охорони здоров'я Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 35; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-363 Управління Дніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 125; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 125; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-364 Земельний відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 261; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 261; 1919-1923 рр.
	Адміністративно-організаційний підвідділ
	Підвідділ землеустрою
	Підвідділ сільського господарства
	Лісовий підвідділ
	Ветеринарний підвідділ
	Підвідділ технічного постачання
	Фінансово-матеріальний підвідділ



	Ф.Р-365 Дніпровський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого комітету, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 435; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 336; 1920-1923 рр.
	Колегія
	Загальний відділ
	Рахунково-фінансовий відділ
	Відділ заготівель
	Млинно-контрольний відділ
	Податковий відділ
	Статистичний відділ
	Господарський підвідділ
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 99; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-366 Дніпровська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського губернського відділу робітничо-селянської інспекції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 72; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 72; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-367 Херсонська повітова робітничо-селянська інспекція (РСІ) Миколаївського губернського відділу робітничо-селянської інспекції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
	Справ: 36; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-368 Херсонська окружна контора Всеукраїнської державної торговельної контори з експорту та імпорту, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 16; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-369 Херсонське окружне аптечне управління окружної інспектури охорони здоров'я, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 180; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 180; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-370 Херсонське окружне агентство Всеукраїнської кооперативної страхової спілки «Коопстрах», м. Херсон Одеської області
	Справ: 7; 1928-1929, 1933-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1928-1929, 1933-1935 рр.



	Ф.Р-371 Херсонський відділ Всеукраїнської спілки мисливців і рибалок (ВУСМР), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 68; 1921-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 68; 1921-1929 рр.



	Ф.Р-372 Херсонський річковий порт Українського міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2359; 1920-1932, 1944-1993 рр.
	Опис 1
	Справ: 210; 1920-1929 рр.
	Адміністративний відділ
	Бюро нормування 
	Відділ заготівель
	Бюро головного інженера
	Бухгалтерія 

	Опис 2
	Справ: 5; 1921-1925 рр.

	Опис 3
	Справ: 146; 1922-1932 рр.

	Опис 4
	Справ: 1209; 1944-1974 рр.
	Загальний (адміністративно-господарський) відділ
	Відділ праці та зарплати
	Плановий відділ
	Відділ механізації (технічний відділ)
	Комерційний відділ
	Пасажирський відділ
	Лабораторія наукової організації праці (НОП) 
	Вантажна дільниця
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 6
	Справ: 47; 1948-1959 рр.
	Відділ праці та зарплати
	Технічний відділ
	Плановий відділ 
	Бухгалтерія

	Опис 7
	Справ: 545; 1975-1993 рр.
	Адміністративно-господарський відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації праці та зарплати
	Відділ вантажної та комерційної роботи
	Технічний відділ
	Лабораторія з науково-технічної організації праці (НОП) і управління виробництвом
	Пасажирське управління 
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 8 Профспілковий комітет працівників порту
	Справ: 197; 1956-1992 рр.



	Ф.Р-373 Херсонська окружна каса соціального страхування Наркомату праці УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 298; 1921-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 277; 1921-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1924-1928 рр.

	Опис 3
	Справ: 16; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-374 Херсонська окружна робітничо-селянська інспекція (РСІ), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 381; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 345; 1924-1931 рр.
	Загальний відділ
	Організаційно-масовий сектор
	Сектор промисловості
	Сектор сільського господарства 
	Сектор транспорту і зв’язку 
	Сектор торгівлі і кооперації
	Фінансовий сектор
	Бюро скарг 
	Група капітального будівництва

	Опис 2
	Справ: 35; 1926-1931 рр.



	Ф.Р-375 Земельний відділ Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1919-1923 рр.
	Земельний відділ
	Відділення тваринництва



	Ф.Р-376 Бериславське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 11; 1920-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1920-1924 рр.



	Ф.Р-377 Збур'ївське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 7; 1921-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1921-1924 рр.



	Ф.Р-378 Олешківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1922-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1922-1927 рр.



	Ф.Р-379 Качкарівське лісництво Головного управління лісоохорони і лісонасаджень СРСР, с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 57; 1920-1928, 1944-1951 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1920-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 29; 1944-1951 рр.



	Ф.Р-380 Золотобалківське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, с. Золота Балка Нововоронцовського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 6; 1922-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1922-1924 рр.



	Ф.Р-381 Відділ торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 47; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1924-1925, 1929-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 25; 1924-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 2; 1927-1928 рр.



	Ф.Р-382 Радгосп «Дружба» Бериславського спецтресту м’ясо-молочних радгоспів і його робітничий комітет, с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 136; 1960-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 84; 1960-1968 рр.
	Плановий відділ
	Будівельний відділ 
	Агрономічний відділ
	Зоотехнічний відділ
	Бухгалтерія

	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівлі при радгоспі «Дружба»
	Справ: 52; 1961-1968 рр.



	Ф.Р-383 Дорожньо-транспортний автомобільний відділ Херсонського виконавчого комітету окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 66; 1926-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 66; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-384 Херсонський міжкооперативний агрономічний комбінат Всеукраїнського об'єднання сільськогосподарських підприємств споживчої кооперації, м. Херсон Одеської області
	Справ: 18; 1928-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1928-1932 рр.



	Ф.Р-385 Херсонська районна контора Українського хлібозаготівельного і борошномельного тресту («Укрхліб»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 104; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 104; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-386 Херсонська комісія у справах неповнолітніх правопорушників (СПОН) при відділі народної освіти, м. Херсон Одеської області
	Справ: 829; 1920-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1920-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 793; 1922-1933 рр.



	Ф.Р-387 Ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Миколаївського губернського земельного відділу, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-388 Херсонський об'єднаний ринковий комітет торговців (ринком), м. Херсон Одеської області
	Справ: 68; 1924-1929, 1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 68; 1924-1929, 1937 рр.



	Ф.Р-389 Херсонське управління окружного інженера при виконавчому комітеті Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР
	Справ: 208; 1923-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 208; 1923-1931 рр.



	Ф.Р-390 Херсонське окружне кооперативне товариство «Окркоопбуд», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 77; 1925-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 77; 1925-1929 рр.



	Ф.Р-391 Херсонський міжрайонний виробничо-кооперативний пункт управління кролівництвом Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 43; 1932-1934, 1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1932-1934, 1937 рр.



	Ф.Р-392 Херсонський державний трест зернових радянських господарств (Союззернотрест) Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 845; 1930-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 845; 1930-1937 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Відділ кадрів
	Агрополівницький відділ
	Тваринницький відділ
	Машино-технічний відділ
	Сектор оперативного обліку
	Будівельний відділ
	Відділ робочого постачання (ВРП)
	Фінансовий відділ
	Бухгалтерія



	Ф.Р-393 Херсонська контора Українського шкіряного тресту («Укршкіртрест»), м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 9; 1921-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1921-1925 рр.



	Ф.Р-394 Херсонське агентство Першого Українського пайового товариства «Погрузка», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 46; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-395 Херсонська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів (окрзерноколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 90; 1928-1930 рр.
	Опис 1
	Справ:90; 1928-1930 рр.
	Загальний відділ
	Організаційно-насіннєвий відділ
	Аграрно-виробничий відділ
	Відділ машинного постачання
	Насіннєвий відділ
	Культурно-будівельний відділ
	Відділ меліорації та землевпорядкування
	Відділ реалізації та контрактації
	Фінансово-розрахунковий відділ



	Ф.Р-396 Херсонська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 800; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 800; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-397 Всеукраїнська протичумна станція Ветеринарного управління УСРР, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 36; 1920-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1920-1925 рр.



	Ф.Р-398 Радянське господарство (радгосп) «Комуніст» Бериславського спеціалізованого тресту м'ясо-молочних радгоспів і його робітничий комітет, с. Зміївка Бериславського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 65; 1962-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 65; 1962-1967 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Агровідділ
	Зоотехвідділ
	Відділ будівництва
	Бухгалтерія
	Робітничий комітет



	Ф.Р-399 Херсонська окружна контора соціального страхування Всеукраїнського управління соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 712; 1922-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 540; 1924-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 90; 1922-1931 рр.

	Опис 3
	Справ: 14; 1925-1929 рр.



	Ф.Р-400 Дніпровська спілка виноградарських, садівницьких, городницьких і бджільницьких кооперативів і колективів (Дніпроплодовинспілка), с. Основа Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 156; 1921-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 156; 1921-1930 рр.



	Ф.Р-401 Херсонська міжрайонна станція Всесоюзного об'єднання по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства, м. Херсон Одеської області 
	Справ: 160; 1930-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 160; 1930-1934 рр.



	Ф.Р-402 Комісія по боротьбі з наслідками голоду Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 31; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1921-1922 рр.

	Опис 2 
	Справ: 3; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-403 Херсонська контора Всесоюзного акціонерного товариства з експорту хлібних продуктів («Експортхліб»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 111; 1923-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 71; 1923-1935 рр.

	Опис 2
	Справ: 29; 1923-1932 рр.

	Опис 3
	Справ: 11; 1931-1935 рр.



	Ф.Р-404 Херсонське відділення Всеукраїнської контори акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами («Хлібопродукт»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 63; 1922-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 63; 1922-1928 рр.



	Ф.Р-405 Херсонська товарна біржа Херсонського окружного відділу торгівлі, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 22; 1924-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1924-1927 рр.



	Ф.Р-406 Херсонська районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 48; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 48; 1922-1929 рр.



	Ф.Р-407 Управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції управління Одеської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 213; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 213; 1920-1923 рр.
	Центральне управління
	Політсекретаріат
	Організаційно-стройовий стіл
	Стіл оперативно-спеціальної служби
	Відділення карного розшуку
	Господарська частина
	Стіл особового складу 
	Бухгалтерія



	Ф.Р-408 Херсонське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Миколаївського губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 81; 1915-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 73; 1915-1921 рр.

	Опис 2
	Справ: 8; 1920 р.



	Ф.Р-409 Херсонське окружне управління робітничо-селянської міліції і карного розшуку Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 680; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 680; 1922-1929 рр.
	Загальна частина
	Карний розшук
	Промислова міліція
	Паспортний стіл
	Адресний стіл
	Стройовий стіл
	Господарська частина
	Стіл особового складу



	Ф.Р-410 Херсонська окружна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2245; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 2245; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-411 Херсонський уповноважений Одеської губернської ради народного господарства, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 464; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 464; 1920-1923 рр.
	Управління справами
	Шкіряна секція
	Кустарно-кооперативна секція
	Секція текстилю
	Харчова секція
	Промислова частина
	Стіл металу
	Стіл хімії
	Будівельний стіл
	Стіл одягу
	Обозний стіл
	Стіл утилю
	Частина обліку та постачання
	Стіл палива
	Бухгалтерія 



	Ф.Р-413 Відділ народної освіти Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 480; 1918-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 480; 1918-1923 рр.
	Секретаріат
	Підвідділ професійної освіти
	Підвідділ соціального виховання
	Підвідділ політичної просвіти
	Шкільний підвідділ
	Підвідділ постачання
	Комісія по ліквідації неписьменності
	Підвідділ бухгалтерії



	Ф.Р-414 Відділ народної освіти Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1097; 1917-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1097; 1917-1930 рр.
	Загальний відділ
	Інспектура соціалістичного виховання
	Інспектура ліквідації неписьменності
	Інспектура політичної просвіти
	Інспектура професійної освіти
	Інспектура національних меншин
	Методичний комітет
	Бухгалтерія
	Документи з особового складу



	Ф.Р-415 Херсонська контора Всесоюзного об'єднання з експорту лісових матеріалів «Експортліс», м. Херсон Одеської області
	Справ: 223; 1931-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 223; 1931-1936 рр.



	Ф.Р-416 Херсонське лісництво Херсонського окружного земельного відділу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 84; 1920-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 84; 1920-1928 рр.
	Загальна частина
	Частина лісоустрою
	Лісокультурна та меліоративна частина
	Частина експлуатації лісу
	Фінансова частина
	Адміністративно-господарська частина



	Ф.Р-417 Херсонська міська спілка житлово-кооперативних товариств (житлоспілка), м. Херсон Одеської області
	Справ: 552; 1923-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 552; 1923-1936 рр.



	Ф.Р-418 Колективи безробітних Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям (ОАФ)
	Справ: 457; 1923-1931 рр. 
	Опис 1
	Справ: 457; 1923-1931 рр. 



	Ф.Р-419 Інспекція праці Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 852; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 826; 1922-1930 рр.
	Інспекція праці
	Технічна інспекція
	Біржа праці
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 20; 1922-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 6; 1922-1929 рр.



	Ф.Р-420 Управління підготовки робочої сили Херсонської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 134; 1923-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1923-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 23; 1930-1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 21; 1923-1933 рр.

	Опис 4
	Справ: 1; 1934 р.



	Ф.Р-421 Херсонський міжрайонний пункт Всеукраїнської контори Всесоюзного державного об'єднання радянських скотарських господарств «Скотар», м. Херсон Одеської області
	Справ: 6; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-422 Херсонське міське правління товариства «Друзі дітей», м. Херсон Одеської області
	Справ: 140; 1932-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 140; 1932-1934 рр.



	Ф.Р-423 Млинарське бюро в м. Херсоні, відділення Одеського губернського продовольчого комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 253; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 253; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-424 Херсонське товариство взаємного кредиту, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 21; 1917-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1917-1929 рр.



	Ф.Р-425 Херсонське відділення Державного банку СРСР, м. Херсон УСРР
	Справ: 31; 1917-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1917-1932 рр.



	Ф.Р-426 Херсонське агентство Одеського губернського товариства сільськогосподарського кредиту «Сільгоспбанк», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 558; 1922-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 558; 1922-1927 рр.



	Ф.Р-428 Херсонський морський торговий порт Головного управління Чорноморського морського пароплавства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2012; 1917-1932; 1944-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 77; 1917-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 8; 1920-1926 рр.

	Опис 3
	Справ: 62; 1923-1932 рр.

	Опис 4
	Справ: 785; 1944-1963 рр.
	Адміністративно-господарський відділ
	Плановий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Технічний відділ
	Відділ з техніки безпеки
	Комерційний відділ
	Ремонтно-будівельна дільниця
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 5
	Справ: 930; 1964-1985 рр.
	Адміністративно-господарський відділ
	Планово-економічний відділ
	Технічний відділ (відділ гідротехнічних та інженерних споруд)
	Конструкторське бюро
	Комерційний відділ
	Відділ організації праці та заробітної плати
	Лабораторія наукової організації праці
	Інженер з техніки безпеки
	Відділ механізації та технології
	Документи по раціоналізації та винахідництву
	Документи з техніки безпеки
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Учбово-курсовий комбінат
	Документи товариського суду

	Опис 6
	Справ: 150; 1956-1985 рр.



	Ф.Р-429 Херсонська комісія по боротьбі з трудовим дезертирством при комісарі Херсонського порту, м. Херсон Миколаївської губернії
	Справ: 211; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ:. 211; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-430 Херсонський окружний відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 51; 1919-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 51; 191-1928 рр.



	Ф.Р-431 Херсонська районна колгоспно-будівельна дільниця (райколгоспбуд) Одеської обласної контори по будівництву в колгоспах, м. Херсон Одеської області
	Справ: 20; 1931-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1931-1933 рр.



	Ф.Р-432 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 40; 1946-1966 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1946-1966 рр.



	Ф.Р-433 Управління Уповноваженого Всеукраїнської кооперативної спілки технічних культур і бавовництва («Укррадгоспбавовна») в м. Херсоні, м. Херсон Одеської області
	Справ: 142; 1930-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 142; 1930-1934 рр.
	Адміністративно-господарський сектор
	Плановий сектор
	Сільськогосподарський сектор
	Фінансовий сектор
	Сектор економіки, праці та кадрів 
	Радгоспний сектор
	Будівельний сектор
	Промисловий сектор
	Сектор постачання
	Сектор постачання та збуту 
	Редакція газети
	Ліквідком
	Бюро профспілки



	Ф.Р-434 Статистичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 405; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 405; 1917-1922 рр.
	Загальна секція
	Секція промислової статистики
	Секція сільськогосподарської статистики
	Секція демографічної статистики
	Секція санітарної статистики. Херсонський міський перепис по наслідках голоду
	Поточна демографічна статистика
	Секція шкільної статистики



	Ф.Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2821; 1923-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 2734; 1923-1934 рр.
	Секретаріат
	Економічна секція
	Промислова статистика
	Статистика цін
	Торговельна статистика
	Статистика праці
	Статистика бюджету робітників
	Сільськогосподарська секція
	Соціальна секція
	Поточна демографічна статистика
	Адміністративна статистика
	Статистика освіти
	Комунальна статистика

	Опис 2
	Справ: 87; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-436 Планова комісія Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 268; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 268; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-437 Відділ охорони здоров'я Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 171; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 171; 1919-1922 рр.
	Організаційно-інструкторський підвідділ
	Лікувальний підвідділ
	Санітарно-епідемічний підвідділ
	Військово-санітарний стіл
	Шкільно-санітарна секція
	Секція охорони материнства та дитинства
	Фармацевтичний підвідділ
	Господарсько-матеріальний підвідділ
	Бухгалтерія



	Ф.Р-438 Відділ охорони здоров'я Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 357; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 352; 1922-1930 рр.
	Загальний підвідділ
	Лікарський підвідділ
	Санітарно-епідемічний підвідділ
	Підвідділ охорони материнства та дитинства
	Фармацевтичний підвідділ
	Судово-медичний підвідділ
	Підвідділ особового складу
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 5; 1928-1929 рр.



	Ф.Р-439 Фінансовий відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 125; 1919-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 125; 1919-1924 рр.



	Ф.Р-440 Фінансовий відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1696; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 88; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 1509; 1923-1930 рр.
	Загальний відділ
	Секретаріат
	Підвідділ сільськогосподарського податку
	Прибутково-майновий підвідділ
	Бухгалтерія
	Підвідділ місцевих фінансів
	Бюджетна комісія
	Валютна інспекція
	Відділ державних прибутків
	Обліково-інструкторський відділ

	Опис 3
	Справ: 47; 1923-1930 рр.

	Опис 4
	Справ: 7; 1929-1930 рр.

	Опис 5
	Справ: 45; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-441 Херсонська окружна скотарська спілка колективних господарств «Скотарколгоспспілка» Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації «Добробут», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 242; 1926-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 242; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-442 Земельний відділ Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 418; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 418; 1919-1923 рр.
	Підвідділ управління справами
	Адміністративно-організаційний підвідділ
	Підвідділ землеустрою
	Підвідділ сільського господарства
	Підвідділ організації сівби
	Лісовий підвідділ
	Підвідділ технічного постачання
	Ветеринарний підвідділ
	Підвідділ повітових радгоспів
	Комісія по збиранню та реалізації врожаю 
	Підвідділ селянського будинку



	Ф.Р-443 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1804; 1921-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1804; 1921-1930 рр.
	Загальний підвідділ
	Підвідділ землевпорядкування
	Підвідділ сільського господарства
	Уповноважений по землевпорядкуванню та переселенню на Південь України
	Меліоративний підвідділ
	Ветеринарний підвідділ
	Бухгалтерія



	Ф.Р-444 Бериславське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
	Справ: 84; 1946-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 84; 1946-1969 рр.



	Ф.Р-445 Адміністративний відділ Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1864; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 936; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 622; 1923-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 65; 1923-1930 рр.

	Опис 4
	Справ: 241; 1929-1930 рр.



	Ф.Р-446 Адміністративний відділ Херсонського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 45; 1925-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 45; 1925-1930 рр.



	Ф.Р-447 Херсонський склад Всеукраїнського об’єднання заготівлі, переробки, збуту птахопродуктів («Укрптахопродукт»), м. Херсон Миколаївської області 
	Справ: 38; 1927-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1927-1939 рр.



	Ф.Р-448 Відділ місцевої промисловості Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 87; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 74; 1928-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 13; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-449 Херсонський повітовий продовольчий комітет Одеського губернського продовольчого комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
	Справ: 649; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 541; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 75; 1920-1923 рр.

	Опис 4
	Справ: 33; 1919-1923 рр.



	Ф.Р-450 Херсонський окружний продовольчий комітет Наркомату продовольства УСРР, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 92; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 92; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-451 Херсонський тракторний пункт Українського автотракторного торговельно-промислового акціонерного товариства («Укравтопромторг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 10; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-452 Херсонський філіал Всеукраїнського кооперативного банку «Українбанк», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1923-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: : 24; 1923-1928 рр.



	Ф.Р-453 Бавовницький сектор Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів («Укрколгоспцентр»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 103; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 103; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-454 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства допомоги пролетарському студентству, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 9; 1924-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1924-1927 рр.



	Ф.Р-455 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 624; 1923-1940, 1944-1973 рр.
	Опис 1
	Справ: 111; 1923-1940 рр.

	Опис 2
	Справ: 3; 1947-1956 рр.

	Опис 3
	Справ: 510; 1944-1973 рр.
	Секретар
	Економіст
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки



	Ф.Р-456 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 27; 1920-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1920-1924 рр.



	Ф.Р-457 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 847; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 665; 1923-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 149; 1922-1927 рр.

	Опис 3
	Справ: 32; 1922-1928 рр. 



	Ф.Р-458 Відділ соціального забезпечення Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11416; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 434; 1919-1923 рр.
	Канцелярія
	Інвалідний підвідділ
	Підвідділ пенсій та пайків
	Підвідділ допомоги
	Комісія з обстежень
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 10660; 1919-1923 рр.



	Ф.Р-459 Інспектура соціального забезпечення Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 623; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 615; 1923-1930 рр.
	Канцелярія
	Окружна секція селянських товариств (комітетів) взаємодопомоги
	Підвідділ червоноармійського пайка
	Інвалідний підвідділ
	Бухгалтерія
	Оружний комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям

	Опис 2
	Справ: 8; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-460 Херсонська портова митниця Міністерства зовнішньої торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 638; 1917-1929, 1945-1950 рр.
	Опис 1
	Справ: 585; 1917-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 19; 1922-1929 рр. 

	Опис 4
	Справ: 1; 1926 р. 

	Опис 5
	Справ: 33; 1946-1950 рр.



	Ф.Р-461 Станіславське відділення корабельної контори Херсонської митниці, с. Станіслав Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.



	Ф.Р-462 Джарилгацька портова митниця управління Українського митного округу, с. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 41; 1917-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 32; 1917-1923 рр. 

	Опис 2
	Справ: 9; 1917-1919 рр. 



	Ф.Р-463 Скадовський митний пост управління Українського митного округу, с. Скадовськ Херсонського округу УСРР 
	Справ: 37; 1922-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1922-1924 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1923 р. 

	Опис 3
	Справ: 21; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-464 Хорлівський митний пост управління Українського митного округу, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 118; 1918-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 105; 1918-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 8; 1927-1928 рр.

	Опис 3
	Справ: 5; 1918-1920 рр.



	Ф.Р-465 Херсонська міська державна нотаріальна контора, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 4; 1938-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1938-1941 рр.



	Ф.Р-466 Херсонська окружна комісія у справах українізації при окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 48; 1925-1932 рр. 
	Опис 1
	Справ: 48; 1925-1932 рр. 



	Ф.Р-467 Херсонський інститут рибної промисловості Наркомату торгівлі УСРР, м. Херсон УСРР
	Справ: 89; 1930-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1930-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1930-1931 рр. 



	Ф.Р-468 Херсонські фармацевтичні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 106; 1926-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 106; 1926-1927 рр.



	Ф.Р-469 Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської Міністерства освіти УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 6721; 1919-1940, 1944-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1919-1940 рр.

	Опис 2
	Справ: 210; 1944 р.

	Опис 3
	Справ: 416; 1945-1946 рр.
	Учбова частина
	Бухгалтерія
	Відділ постачання

	Опис 4
	Справ: 621; 1944-1964 рр.
	Загальний відділ
	Учбова частина
	Факультет природознавства
	Філологічний факультет
	Бухгалтерія

	Опис 5
	Справ: 1406; 1944-1971 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Кафедра історії КПРС та наукового комунізму
	Кафедра філософії та політекономії
	Кафедра педагогіки та психології
	Кафедра іноземної мови
	Кафедра фізичного виховання та спорту
	Фізико-математичний факультет
	Кафедра математичного аналізу
	Кафедра математики
	Кафедра фізики
	Кафедра методики фізики
	Природничий факультет
	Кафедра хімії
	Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва
	Кафедра зоології
	Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин
	Філологічний факультет
	Кафедра української мови
	Кафедра української літератури
	Кафедра російської мови
	Заочне відділення
	Підготовче відділення
	Бухгалтерія
	Документи інспектора по кадрах 
	Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ

	Опис 6 Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ
	Справ: 83; 1968-1974 рр.

	Опис 7
	Справ: 947; 1974-1977 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Кафедра історії КПРС та наукового комунізму
	Кафедра філософії та політекономії
	Кафедра педагогіки та психології
	Кафедра іноземної мови
	Кафедра фізичного виховання та спорту
	Деканат загально-технічного факультету
	Кафедра загально-технічних дисциплін
	Кафедра трудового навчання
	Фізико-математичний факультет
	Кафедра математичного аналізу
	Кафедра математики
	Кафедра фізики
	Кафедра методики фізики
	Природничий факультет
	Кафедра хімії
	Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва
	Кафедра зоології
	Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин
	Філологічний факультет
	Кафедра української мови
	Кафедра української літератури
	Кафедра російської мови
	Заочне відділення
	Підготовче відділення
	Бухгалтерія
	Документи інспектора по кадрах 
	Місцевий комітет профспілки працівників вищої освіти, наукових установ

	Опис 8
	Справ: 8; 1945-1964 рр.

	Опис 9
	Справ: 917; 1978-1985 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Наукова частина
	Кафедра історії КПРС та наукового комунізму
	Кафедра філософії та політекономії
	Кафедра педагогіки 
	Кафедра психології
	Кафедра педагогічної майстерності
	Кафедра іноземної мови
	Кафедра фізичного виховання 
	Кафедра медичної підготовки та громадської оборони
	Фізико-математичний факультет
	Кафедра математичного аналізу
	Кафедра математики
	Кафедра фізики
	Кафедра методики фізики
	Природничий факультет
	Кафедра хімії
	Кафедра ботаніки та основ сільськогосподарського виробництва
	Кафедра зоології
	Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин
	Філологічний факультет
	Кафедра української мови
	Кафедра української літератури
	Кафедра російської мови
	Деканат загально-технічного факультету
	Кафедра загально-технічних дисциплін
	Кафедра трудового навчання
	Кафедра машино ведення
	Кафедра механізації сільського господарства
	Заочне відділення
	Кафедра педагогіки і методики початкового навчання
	Деканат факультету суспільних професій
	Підготовче відділення
	Бухгалтерія
	Документи інспектора по кадрах 
	Документи інспектора по кадрах 
	Профспілковий комітет



	Ф.Р-470 Херсонські державні курси іноземних мов Херсонського міського відділу народної освіти, м. Херсон Одеської області
	Справ: 932; 1929-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 932; 1929-1932 рр.



	Ф.Р-471 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут ім. О. Д. Цюрупи Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 7394; 1918-1977 рр.
	Опис 1
	Справ: 2839; 1918-1922 рр.

	Опис 2
	Справ: 179; 1928-1931 рр. 

	Опис 3
	Справ: 730; 1920-1930 рр.

	Опис 4
	Справ: 96; 1918-1924 рр. 

	Опис 5
	Справ: 17; 1921-1933 рр.

	Опис 6
	Справ: 31; 1921-1933 рр.

	Опис 7
	Справ: 913; 1944-1969 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Деканат агрономічного факультету
	Документи про роботу кафедр
	Деканат заочного відділення
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 8
	Справ: 61; 1944-1947 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 9
	Справ: 15; 1944-1959 рр.

	Опис 12
	Справ: 1638; 1949-1969 рр.

	Опис 13
	Справ: 1031; 1970-1978 рр.
	Учбова частина
	Документи ради інституту
	Науково-дослідний сектор
	Деканат агрономічного факультету
	Кафедра захисту рослин 
	Кафедра загального та зрошуваного землеробства 
	Кафедра фізіології рослин та агрохімії
	Кафедра рослинництва
	Кафедра механізації сільського господарства
	Кафедра економіки та організації сільгоспвиробництва
	Науково-дослідна лабораторія кліщовини
	Науково-дослідна лабораторія рисоводства
	Деканат гідромеліоративного факультету
	Кафедра графіки 
	Кафедра геодезії
	Кафедра теоретичної та будівничої механіки
	Кафедра гідротехнічних споруд
	Кафедра сільськогосподарського водопостачання та гідрогеології
	Кафедра сільськогосподарської меліорації
	Кафедра організації технології та механізації гідромеліоративних робіт
	Кафедра ґрунтознавства та меліоративного землеробства
	Деканат зоотехнічного факультету 
	Кафедра анатомії сільськогосподарських тварин
	Кафедра розведення сільськогосподарських тварин
	Кафедра приватної зоотехніки
	Кафедра годування сільськогосподарських тварин
	Кафедра ставкового рибництва
	Деканат факультету підвищення кваліфікації
	Кафедра історії КПРС та марксистсько-ленінської філософії
	Кафедра політекономії та наукового комунізму
	Кафедра охорони праці та виробничого навчання
	Кафедра іноземної мови
	Кафедра хімії
	Кафедра фізики
	Деканат заочного відділення
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 14
	Справ: 705; 1978-1984 рр.
	Загальна канцелярія
	Документи ради інституту
	Учбова частина
	Науково-координаційна рада
	Наукова частина
	Аспірантура
	Патентно-ліцензійне бюро
	Науково-дослідний сектор
	Деканат агрономічного факультету
	Деканат гідромеліоративного факультету
	Деканат зооінженерного факультету 
	Загальноосвітні кафедри
	Кафедра історії КПРС та марксистсько-ленінської філософії
	Кафедра політекономії та наукового комунізму
	Кафедра іноземної мови
	Кафедра фізичного виховання
	Кафедра громадської самооборони
	Спеціальні кафедри
	Кафедра ботаніки
	Кафедра захисту рослин 
	Кафедра землеробства 
	Кафедра рослинництва
	Кафедра ґрунтознавства та агрохімії
	Кафедра охорони праці
	Кафедра економіки та організації сільгоспвиробництва
	Кафедра хімії
	Кафедра анатомії сільськогосподарських тварин
	Кафедра розведення сільськогосподарських тварин
	Кафедра приватної зоотехніки
	Кафедра годування сільськогосподарських тварин
	Кафедра ставкового рибництва
	Кафедра мікробіології та основ ветеринарії
	Кафедра фізики
	Кафедра будівельної механіки
	Кафедра гідравліки 
	Кафедра гідротехнічних споруд
	Кафедра сільськогосподарського водопостачання 
	Кафедра меліорації
	Кафедра організації технології та механізації гідромеліоративних робіт
	Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем
	Кафедра математики
	Кафедра графіки та інженерної геодезії
	Кафедра інженерних конструкцій
	Кафедра архітектури
	Кафедра технології будівельного виробництва
	Лабораторія кліщовини
	Лабораторія рисоводства 
	Заочне відділення
	Факультет суспільних професій
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет



	Ф.Р-472 Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта Шмідта Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 483; 1920-1983 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 12; 1929-1931 рр.

	Опис 3
	Справ: 53; 1944-1961 рр.

	Опис 4
	Справ: 408; 1945-1983 рр.
	Канцелярія
	Учбова частина
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки



	Ф.Р-473 Олешківська трикласна морехідна школа Наркомату водних шляхів сполучення УСРР, м. Олешки Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-475 Херсонська торгово-промислова школа Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 35; 1923-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1923-1928 рр.



	Ф.Р-476 Херсонська радянська партійна школа, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1926-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1926-1927 рр.



	Ф.Р-477 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси при Херсонському педагогічному інституті, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 5; 1928-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1928-1929 рр.



	Ф.Р-478 Редакція Бериславської районної газети «Соціалістична перемога», орган Бериславського райкому Компартії України і районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 30; 1944-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1944-1962 рр.



	Ф.Р-479 Херсонський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1105; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 1105; 1919-1923 рр.
	Загальна канцелярія
	Мобілізаційний відділ
	Пересильний пункт
	Комісія по боротьбі з дезертирством
	Відділ постачання
	Загальне військове навчання
	Інженерно-артилерійський відділ
	Комендант міста Херсон



	Ф.Р-480 Херсонський окружний військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 241; 1920-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 194; 1923-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 38; 1920-1924 рр.

	Опис 3 
	Справ: 7; 1923-1924 рр.

	Опис 4
	Справ: 2; 1923 р.



	Ф.Р-481 Дніпровський повітовий військовий комісаріат Одеського губернського військового комісаріату, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 387; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 387; 1920-1923 рр.
	Секретаріат
	Мобілізаційний відділ
	Відділ постачання
	Пересильний пункт 
	Комісія по боротьбі з дезертирством
	Оперативний відділ



	Ф.Р-483 Херсонське окружне правління Товариства друзів хімічної оборони і хімічної промисловості СРСР («Доброхім»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 40; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-484 Херсонська окружна рада фізичної культури Всеукраїнської ради фізичної культури, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 55; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 55; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-485 Правління Херсонської окружної ради товариства «Друзі дітей», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 118; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 118; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-486 Херсонське окружне правління Всеукраїнського товариства допомоги ліквідації неписьменності і малописьменності ім. Леніна «Геть неписьменність», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 104; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 104; 1924-1931 рр.



	Ф.Р-487 Херсонський окружний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 230; 1923-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 202; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 25; 1923-1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 3; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-488 Херсонське окружне відділення Всеукраїнського товариства землеустрою трудящих євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 67; 1925-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 67; 1925-1930 рр.



	Ф.Р-489 Херсонська окружна рада Товариства авіації, повітроплавання і хімії України («Аерохім»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 28; 1925-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-490 Херсонська окружна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 66; 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 66; 1927-1930 рр.



	Ф.Р-491 Херсонський лісопильний завод Українського лісопромислового товариства на паях («Укрліс»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 21; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-493 Управління об'єднанням Херсонської промисловості Одеської губернської ради народного господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 46; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-495 Державні млини Херсонського округу УСРР (ОАФ)
	Справ: 30; 1921-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1921-1928 рр.



	Ф.Р-496 Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради депутатів трудящих, с. Чонгар Генічеського району Херсонської області
	Справ: 139; 1959-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 139; 1959-1967 рр.



	Ф.Р-497 Херсонське відділення Всеукраїнського пайового товариства роздрібної торгівлі «Ларьок», м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 158; 1924-1925 рр.
	Опис 1 
	Справ: 158; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-498 Правління Херсонського багатокрамничного робітничого кооперативу, м. Херсон Одеської області
	Справ: 144; 1923-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 94; 1925-1936 рр.

	Опис 2
	Справ: 11; 1932-1935 рр.

	Опис 3
	Справ: 39; 1923-1935 рр.



	Ф.Р-499 Херсонське відділення Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгівлі (ВАКОТ), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 144; 1927-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 144; 1927-1929 рр.



	Ф.Р-500 Херсонський філіал Державного видавництва України, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 138; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 137; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1923-1924 рр.



	Ф.Р-501 Херсонський міський харчоторг Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 239; 1928-1938, 1944-1960 рр.
	Опис 1
	Справ: 49; 1928-1938 рр.

	Опис 2
	Справ: 190; 1944-1960 рр.



	Ф.Р-503 Магазин № 124 Херсонського філіалу Всеукраїнської контори текстильної торгівлі («Укртекстильторг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 36; 1925-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-504 Виробничо-комерційна фірма громадського харчування «Сигма», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1313; 1933-1938, 1944-1994 рр.
	Опис 1
	Справ: 49; 1933-1938 рр.

	Опис 3
	Справ: 1102; 1944-1994 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничий відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 5
	Справ: 162; 1952-1977 рр.



	Ф.Р-505 Заводський робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського ремонтно-тракторного заводу, м. Херсон Одеської області
	Справ: 102; 1932-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 102; 1932-1935 рр.



	Ф.Р-506 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької районної спілки споживчих товариств («Дніпробуг»), м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 417; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 417; 1924-1930 рр.
	Загальний відділ
	Організаційний відділ
	Торговий відділ
	Хлібний відділ
	Бухгалтерія



	Ф.Р-509 Херсонська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів (окрпромкредитспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 180; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 180; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-512 Херсонська кооперативно-трудова артіль по перевезенню вантажів між портами Чорного і Азовського морів і рік Дніпра і Бугу «Вітрильний флот», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 86; 1930-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 86; 1930-1939 рр.



	Ф.Р-526 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль з виготовлення і ремонту меблів «Механізований мебляр» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1933 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1933 р.



	Ф.Р-527 Херсонська тютюнова фабрика промислово-кооперативної артілі «Південь-тютюн», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1928 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1928 р.



	Ф.Р-529 Херсонська районна кооперативна спілка рибалок (Дніпрорибакспілка) Всеукраїнської спілки трудових рибалок, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 135; 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 135; 1927-1930 рр.



	Ф.Р-537 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по обробці шкіри «Сила» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-538 Завод «Металіст» Херсонського обласного управління місцевої і паливної промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 211; 1931-1938, 1944-1964 р.
	Опис 1
	Справ: 27; 1931-1938 рр.

	Опис 2
	Справ: 184; 1944-1964 рр.



	Ф.Р-540 Голопристанське кооперативно-торф'яне товариство «Топливник» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1925- 1926 рр.



	Ф.Р-564 Херсонське промислове кредитно-кооперативне товариство «Трудкусткред», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 21; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-565 Херсонський окружний кооперативний комітет (окркооперком) Головного кооперативного комітету УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 421; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 391; 1923-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 30; 1922-1928 рр.



	Ф.Р-566 Херсонська окружна контора зв'язку управління Південного округу зв'язку, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 207; 1917-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1918-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 168; 1917-1926 рр.



	Ф.Р-567 Микільське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Микільське Херсонського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 10; 1917-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1917-1925 рр.



	Ф.Р-568 Новокам'янське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-569 Меловське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Мелове Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-572 Павлівське поштове відділення Херсонського губернського відділу народного зв’язку, с. Павлівське Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1916-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1916-1920 рр.



	Ф.Р-573 Нововоронцовська поштово-телеграфна контора Херсонського губернського відділу народного зв’язку, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1917-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1917-1920 рр.



	Ф.Р-578 Високопільська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Високопілля Апостолівського району Криворізького округу Катеринославської губернії
	Справ: 27; 1917-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1917-1923 рр.



	Ф.Р-579 Старошведське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Старошведське Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 8; 1918-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1918-1924 рр.



	Ф.Р-580 Давидово-Брідське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Давидів Брід Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1916-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1916-1922 рр.



	Ф.Р-582 Строганівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Строганівка Дніпровського повіту Херсонської губернії 
	Справ: 2; 1917-1919 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1917-1919 рр.



	Ф.Р-584 Новонаталівське поштове агентство управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1926 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1926 р.



	Ф.Р-585 Чаплинська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1924 рр.



	Ф.Р-586 Каргинський поштовий допоміжний пункт Скадовської поштово-телеграфної контори Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Карга Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.



	Ф.Р-587 Михайлівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Михайлівка Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1917-1919 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1917-1919 рр.



	Ф.Р-589 Чалбаське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Чалбаси Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1916-1919 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1916-1919 рр.



	Ф.Р-591 Козаче-Лагерське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Козачі Лагері Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 12; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-592 Олешківська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-593 Малокопанівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Малі Копані Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 8; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-594 Рибальченське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Рибальче Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921 р.



	Ф.Р-595 Чулаківське поштове відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Чулаківка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 8; 1916-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1916-1924 рр.



	Ф.Р-596 Новомаячківська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Нова Маячка Дніпровського повіту Таврійської губернії
	Справ: 5; 1917-1918 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1917-1918 рр.



	Ф.Р-597 Заводівський допоміжний поштовий пункт Горностаївського поштово-телеграфного відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Заводівка Херсонського повіту Миколаївської губернії 
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.



	Ф.Р-598 Першокостянтинівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Першокостянтинівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1916-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1916-1921 рр.



	Ф.Р-599 Горностаївське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ: 6; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-600 Тащанак-Дмитрівське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Тащанак-Дмитрівка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 6; 1916-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1916-1922 рр.



	Ф.Р-601 Чорноморське поштово-телеграфне відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Чорномор'я Дніпровського повіту Таврійської губернії
	Справ: 1; 1917-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1917-1920 рр.



	Ф.Р-602 Тугарське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Тугарьок Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1918-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1918-1922 рр.



	Ф.Р-605 Григоріє-Бізюково-Монастирське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Григоріє-Бізюків Монастир Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1919 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1919 р.



	Ф.Р-606 Бурачково-Іванівське поштове відділення управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Бурачково-Іванівка Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 6; 1916-1919 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1916-1919 рр.



	Ф.Р-607 Херсонська повітова рада професійних спілок (повітпрофрада), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 367; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 367; 1917-1924 рр.



	Ф.Р-608 Херсонська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 531; 1922-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 430; 1923-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 101; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-609 Виконавчий комітет службовців Херсонської поштово-телеграфної контори, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-610 Херсонське повітове відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-611 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного зв'язку, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 43; 1923-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1923-1928 рр.



	Ф.Р-612 Херсонський окружний комітет профспілки працівників комунального господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 31; 1923-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1923-1928 рр.



	Ф.Р-613 Херсонське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-614 Херсонське окружне відділення профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 295; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 283; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 12; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-615 Херсонський повітовий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 27; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-616 Херсонський окружний комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 347; 1921-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 347; 1921-1930 рр.



	Ф.Р-617 Херсонське повітове відділення профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 27; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-618 Херсонський окружний комітет профспілки робітників і службовців харчової промисловості («Харчосмак»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 196; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 196; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-619 Херсонське повітове відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 12; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 12; 1922 р.



	Ф.Р-620 Херсонське окружне відділення профспілки будівельних робітників («Будівельник»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 99; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 98; 1922-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-621 Херсонський повітовий комітет профспілки робітників землі і лісу («Земліс»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 33; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-622 Херсонське окружне відділення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1151; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1151; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-623 Херсонське окружне відділення профспілки працівників народного харчування («Нархарч»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 139; 1923-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 139; 1923-1931 рр.



	Ф.Р-624 Херсонське повітове відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ6 24; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-625 Херсонське окружне відділення профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 217; 1923-1927рр.
	Опис 1
	Справ: 217; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-626 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при Херсонському міському управлінні радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-628 Херсонське окружне відділення профспілки працівників мистецтва, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 91; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 91; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-629 Херсонський підрайонний комітет профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 248; 1917-1930 рр. 
	Опис 1
	Справ: 210; 1919-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 38; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-630 Херсонське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 10; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-631 Херсонське окружне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 245; 1923-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 245; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-632 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ: 3; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923 р.



	Ф.Р-633 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Будинку робітничих підлітків (БРП) № 1, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-634 Місцевий комітет № 6 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонській єврейській професійно-технічній школі, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1926 р.
	Опис 1
	Справ: 3; 1926 р.



	Ф.Р-635 Місцевий комітет № 12 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1926 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1926 р.



	Ф.Р-636 Місцевий комітет профспілки працівників комунального господарства при Херсонському окружному відділі комунального господарства, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 54; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 54; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-637 Груповий комітет № 1 профспілки будівельних робітників («Будівельник») при Херсонській державній будівельній конторі, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1926-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1926-1929 рр.



	Ф.Р-638 Місцевий комітет № 3 профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран») при Херсонській конторі «Експортхліб», м. Херсон УСРР
	Справ: 7;1925-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1925-1931 рр.



	Ф.Р-640 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР) при Херсонському лісництві, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 39; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-641 Місцевий комітет № 3 профспілки фінансових працівників («Фінпрацівник») при Херсонському окружному фінансовому відділі, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ6 33; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-642 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Херсонській кредитспілці, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 9; 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1927-1930 рр.



	Ф.Р-643 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонських майстернях ім. ІІІ Комінтерну, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 84; 1925-1926 рр.; 1944-1970 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1925-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 61; 1944-1970 рр.



	Ф.Р-644 Місцевий комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник») при Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 55; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 55; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-646 Заводський комітет профспілки робітників-металістів («Металіст») при Херсонській електростанції, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 13; 1918-1927 рр.
	Опис 1
	Справ 13; 1918-1927 рр.



	Ф.Р-654 Бериславська районна рада профспілок (райпрофрада), м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1924-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1924-1926 рр.



	Ф.Р-655 Бериславський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 5; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-656 Бериславський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 16; 1923-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-657 Бериславський волосний відділ профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921 р.



	Ф.Р-658 Високопільська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 8; 1926 р.
	Опис 1
	Справ: 8; 1926 р.



	Ф.Р-659 Високопільський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 5; 1926 р.
	Опис 1
	Справ: 5; 1926 р.



	Ф.Р-660 Качкарівська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-661 Качкарівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1922-1924, 1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1922-1924, 1926 рр.



	Ф.Р-665 Нововоронцовський містечковий секретаріат профспілок, м-ко Нововоронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921 р.



	Ф.Р-666 Станіславський містечковий секретаріат профспілок, м-ко Станіслав Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921 р.



	Ф.Р-667 Великоолександрівський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 41; 1920-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 41; 1920-1926 рр.



	Ф.Р-668 Дніпровське повітове бюро профспілок (повітпрофбюро), с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 105; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ6 105; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-669 Олешківська районна рада профспілок (райпрофрада), с. Олешки Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 16; 1923-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-670 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 17; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 17; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-673 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 39; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-674 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників мистецтва, с. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-675 Олешківський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Олешки Олешківського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 17; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 17; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-677 Каховське міське відділення профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, м-ко Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-678 Каховський волосний осередок профспілки працівників освіти, м-ко Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-679 Каховський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м-ко Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 45; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 45; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-680 Каховське районне відділення профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), м-ко Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 45; 1920-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 45; 1920-1926 рр.



	Ф.Р-682 Скадовський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 7; 1925-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1925-1926 рр.



	Ф.Р-683 Скадовський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 5; 1922-1923, 1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1922-1923, 1926 рр.



	Ф.Р-685 Скадовський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 12; 1921-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1921-1927 рр.



	Ф.Р-686 Скадовський районний комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 16; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-687 Скадовський районний комітет профспілки радянських і торговельних службовців, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 23; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-688 Голопристанський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-689 Голопристанський районний робітничий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1921-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1921-1926 рр.



	Ф.Р-690 Голопристанський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1921-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1921-1926 рр.



	Ф.Р-692 Чаплинський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, с. Чаплинка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-693 Чаплинський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 27; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-694 Горностаївський районний професійний секретаріат (райпрофсекретаріат), с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 15; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-696 Хорлівський районний комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 25; 1924-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 25; 1924-1926 рр.



	Ф.Р-697 Херсонський районний комітет профспілки працівників водного транспорту («Водтран»), м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1840; 1919-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1840; 1919-1930 рр.



	Ф.Р-698 Херсонський відділ профспілки працівників морського, річкового і торговельного флоту, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 40; 1917-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1917-1921 рр.



	Ф.Р-700 Херсонський затонний комітет № 1 профспілки працівників водного транспорту («Водтран») при судноремонтних майстернях № 3 управління Херсонського морського торговельного порту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 13; 1920-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1920-1925 рр.



	Ф.Р-703 Херсонська революційна рада поштово-телеграфних працівників, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 11; 1918-1920, 1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1918-1920, 1924 рр.



	Ф.Р-704 Місцевий комітет профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському інституті народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 23; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-705 Костянтинівський волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, с. Костянтинівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр. 
	Опис 1
	Справ: 1; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-706 Херсонський районний комітет профспілки працівників освіти («Робос»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-707 Місцевий комітет № 2 профспілки працівників освіти («Робос») при Херсонському окружному відділі народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 7; 1924, 1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1924, 1928 рр.



	Ф.Р-708 Каланчацький волосний осередок профспілки працівників освіти і соціалістичної культури, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-710 Виконавчий комітет Цюрупинської районної ради народних депутатів, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 2154; 1923-1927, 1943-1990 рр.
	Опис 1
	Справ: 199; 1923-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 74; 1923-1925 рр.

	Опис 3
	Справ: 10; 1923-1926 рр.

	Опис 4
	Справ: 49; 1923-1927 рр.

	Опис 5
	Справ: 113; 1923-1926 рр.

	Опис 6
	Справ: 1384; 1944-1980 рр.

	Опис 7
	Справ: 284; 1981-1990 рр.

	Опис 8
	Справ: 41; 1943-1962 рр.



	Ф.Р-711 Управління сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 105; 1943-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 105; 1943-1953 рр.



	Ф.Р-712 Фінансовий відділ виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 617; 1944-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 617; 1944-1964 рр.



	Ф.Р-713 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпровської повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-714 Відділ комунального господарства Олешківського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки, Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 13; 1921-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1921-1926 рр.



	Ф.Р-717 Цюрупинська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 376; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 376; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-720 Цюрупинський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ Цюрупинського району Одеської області
	Справ: 186; 1922-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 155; 1922-1932 рр.

	Опис 2
	Справ: 31; 1924-1932 рр.



	Ф.Р-721 Цюрупинський сільський комітет незаможних селян (КНС), м. Цюрупинськ Цюрупинського району УСРР
	Справ: 27; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1927-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 9; 1924-1931 рр.



	Ф.Р-730 Виконавчий комітет Солонцівської сільської ради депутатів трудящих, с. Солонці Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 136; 1945-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 136; 1945-1963 рр.



	Ф.Р-731 Виконавчий комітет Херсонської міської ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3932; 1920-1939, 1944-1996 рр.
	Опис 1
	Справ: 139; 1920-1935 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-контрольна секція
	Секція праці
	Сільськогосподарська секція
	Фінансово-економічна секція
	Секція комунального господарства
	Секція народної освіти
	Секція охорони здоров’я
	Виборча комісія

	Опис 2
	Справ: 37; 1927-1934 рр.

	Опис 3
	Справ: 216; 1944-1986 рр.

	Опис 4
	Справ: 1057; 1944-1964 рр.

	Опис 5
	Справ: 921; 1965-1977 рр.

	Опис 6
	Справ: 958; 1978-1988 рр.

	Опис 7
	Справ: 604; 1989-1996 рр.



	Ф.Р-733 Херсонське окружне архівне управління Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 87; 1925-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 87; 1925-1930 рр.



	Ф.Р-734 Херсонське міське архівне управління Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон УСРР
	Справ: 64; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 64; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-735 Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 284; 1932-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 284; 1932-1941 рр.



	Ф.Р-736 Херсонський окружний суд Наркомату юстиції СРСР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 601; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 601; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-737 Трудова сесія народного суду при Херсонському окружному суді, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1240; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1202; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 10; 1926-1929 рр.

	Опис 3
	Справ: 28; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-738 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 137; 1920-1935, 1944-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 78; 1920-1935 рр.

	Опис 2
	Справ: 59; 1944-1953 рр.



	Ф.Р-739 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2536; 1918-1929, 1945-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 1732; 1918-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 628; 1919-1928 рр.

	Опис 3
	Справ: 7; 1924-1928 рр.

	Опис 4
	Справ: 131; 1922-1928 рр.

	Опис 5
	Справ: 38; 1945-1953 рр.



	Ф.Р-740 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1067; 1920-1927, 1944-1952 рр.
	Опис 1
	Справ: 1044; 1920-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 23; 1944-1952 рр.



	Ф.Р-741 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3191; 1920-1929, 1949-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 1338; 1920-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 1100; 1927-1929 рр.

	Опис 3
	Справ: 753; 1949-1953 рр.



	Ф.Р-742 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3314; 1919-1930, 1945-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 2018; 1919-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 72; 1919-1929 рр.

	Опис 3
	Справ: 1224; 1945-1953 рр.



	Ф.Р-743 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського обласного суду, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 886; 1918-1940, 1947-1952 рр.
	Опис 1
	Справ: 310; 1918-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 51; 1920-1923 рр.

	Опис 3
	Справ: 65; 1923-1940 рр.

	Опис 4
	Справ: 460; 1947-1952 рр.



	Ф.Р-744 Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 392; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 392; 1920-1930 рр.



	Ф.Р-745 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Одеської області 
	Справ: 498; 1920-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 477; 1920-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 13; 1920-1932 рр.

	Опис 3
	Справ: 8; 1923, 1930 рр.



	Ф.Р-746 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
	Справ: 475; 1920-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 166; 1921-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 309; 1920-1929 рр.



	Ф.Р-747 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Одеської області
	Справ: 120; 1920-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 100; 1920-1933 рр.

	Опис 2
	Справ: 20; 1921-1927; 1930 рр.



	Ф.Р-748 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м-ко Тягинка Бериславського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 175; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 175; 1920-1930 рр.



	Ф.Р-749 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 86; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 86; 1920-1930 рр.



	Ф.Р-750 Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 519; 1918-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 269; 1918-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 63; 1925-1929 рр.

	Опис 3
	Справ: 12; 1930-1931 рр.

	Опис 4
	Справ: 175; 1923-1931 рр.



	Ф.Р-751 Народний суд 14-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 88; 1918-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 88; 1918-1928 рр.



	Ф.Р-752 Народний суд 15-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 465; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 465; 1920-1930 рр.



	Ф.Р-753 Народний суд 16-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	 Справ: 123; 1919-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 123; 1919-1930 рр.



	Ф.Р-754 Народний суд 17-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 126; 1921-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 126; 1921-1926 рр.



	Ф.Р-755 Народний суд 18-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 6; 1924-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1924-1929 рр.



	Ф.Р-756 Народний суд 25-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
	Справ: 3; 1919-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1919-1920 рр.



	Ф.Р-757 Народний суд 26-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
	Справ: 21; 1919-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1919-1921 рр.



	Ф.Р-758 Народний суд 27-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1919-1922 рр.



	Ф.Р-759 Народний суд 28-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
	Справ: 4; 1918-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1918-1920 рр.



	Ф.Р-760 Народний суд 29-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 10; 1919-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1919-1920 рр.



	Ф.Р-762 Народний суд 1-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 3; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-763 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-765 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
	Справ: 38; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 38; 1922 р.



	Ф.Р-766 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 61; 1920-1922 рр. 
	Опис 1
	Справ: 61; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-767 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 26; 1917-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 26; 1917-1923 рр.



	Ф.Р-769 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки, Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 65; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 53; 1920-1921 рр.

	Опис 2
	Справ: 12; 1921 р.



	Ф.Р-770 Народний суд 9-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ: 212; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 212; 1919-1923 рр.



	Ф.Р-771 Народний суд 10-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 24; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-772 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 56; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 56; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-773 Народний суд 12-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 3; 1921 р.



	Ф.Р-776 Особлива сесія народного суду Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 39; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1922-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-777 Народний суд 4-ї дільниці Херсонського судового округу, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 132; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 132; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-785 Народний суд 8-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 895; 1920-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 895; 1920-1927 рр.



	Ф.Р-787 Херсонський міський народний суд, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 3640; 1923-1925, 1930-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 1090; 1930-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 2397; 1931-1936 рр.

	Опис 3
	Справ: 33; 1931-1934 рр.

	Опис 4
	Справ: 95; 1923-1925, 1932-1934 рр.

	Опис 5
	Справ: 25; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-788 Хорлівська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1918, 1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1918, 1923 рр.



	Ф.Р-789 Бериславська поштово-телеграфна контора управління Чорноморського округу народного зв’язку, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 43; 1917-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1917-1925 рр.



	Ф.Р-790 Великоолександрівське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 5; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1918-1924 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1917 р.



	Ф.Р-791 Боброво-Кутське поштово-телеграфне відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Бобровий Кут Херсонського повіту Одеської губернії 
	Спав: 5; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-792 Голопристанське поштово-телеграфне відділення Херсонського обласного управління зв’язку, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 4; 1919-1922, 1944 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1919-1922 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1944 р.



	Ф.Р-793 Каховська поштово-телеграфна контора Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 16; 1918-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1918-1922 рр.



	Ф.Р-794 Каїрське поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, с. Каїри Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
	Справ: 7; 1917-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1917-1921 рр.



	Ф.Р-796 Основське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Основа Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ:14; 1918-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1918-1924 рр.



	Ф.Р-798 Херсонське залізничне поштове відділення Миколаївського губернського відділу народного зв’язку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
	Справ: 40; 1916-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 40; 1916-1922 рр.



	Ф.Р-800 Збур'ївське поштово-телеграфне відділення управління Чорноморського округу народного зв’язку, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 19; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1917-1924 рр.



	Ф.Р-801 Комісія допомоги дітям Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 313; 1922-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 313; 1922-1930 рр.



	Ф.Р-802 Комісія допомоги дітям при Херсонській міській раді депутатів трудящих, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 38; 1930-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1930-1938 рр.



	Ф.Р-803 Херсонське промислово-кооперативне товариство риболовів «Прогрес» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон УСРР
	Справ: 31; 1926-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-804 Херсонське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Трудриболов» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 65; 1924-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 65; 1924-1929 рр.



	Ф.Р-805 Правління Малогирлянського промислово-кооперативного товариства трудових риболовів «Рибалка» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, с. Малі Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 27; 1927-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1927-1930 рр.



	Ф.Р-806 Білогрудово-Карантинно-Острівське промислово-кооперативне товариство по реалізації рибної продукції «Червоний Прапор», с. Білогрудове Херсонського округу УСРР
	Справ: 63; 1924-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 63; 1924-1929 рр.



	Ф.Р-808 Василівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Біднота» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, с. Василівка Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1927-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1927-1929 рр.



	Ф.Р-809 Качкарівське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів «Дніпрориба» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 105; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 105; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-810 Рибальченське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Перемога» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, с. Рибальче Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 28; 1928-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1928-1930 рр.



	Ф.Р-812 Збур'ївське промислово-кооперативне товариство трудових риболовів по вилову риби «Червоний шлях» Херсонської міжрайонної багатопромислової спілки виробництв і трудових колективів, с. Збур'ївка Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 69; 1925-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 69; 1925-1929 рр.



	Ф.Р-813 Збур'ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Збур'ївка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-815 Бехтерський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бехтери Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-816 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 667; 1921-1923, 1958-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 663; 1958-1985 рр.



	Ф.Р-818 Покровський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Покровка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-822 Качкарівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР
	Справ: 1428; 1922-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 1317; 1922-1931 рр.
	Секретаріат
	Адміністративний відділ
	Відділ ЗАГС
	Земельний відділ
	Земельно-технічна нарада
	Судово-земельна комісія
	Військовий відділ
	Відділ соціального забезпечення
	Опікунська рада
	Комісія допомоги дітям
	Фінансово-податковий відділ
	Податковий підвідділ
	Відділ народної освіти
	Культурно-соціальний відділ
	Відділ охорони здоров’я
	Бухгалтерія
	Виборча комісія

	Опис 2
	Справ: 69; 1923-1930 рр.
	Секретаріат
	Загальний відділ
	Військовий відділ
	Фінансовий відділ
	Податковий підвідділ
	Відділ народної освіти
	Виборча комісія

	Опис 3
	Справ: 28; 1923-1930 рр.
	Земельний відділ
	Земельно-технічна нарада
	Відділ соціального забезпечення
	Фінансово-податковий відділ
	Відділ народної освіти
	Виборча комісія

	Опис 4
	Справ: 14; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-823 Качкарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу
	Справ: 29; 1920-1923, 1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 29; 1920-1923, 1930 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ охорони здоров’я



	Ф.Р-824 Дудчанський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дудчани Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1919, 1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1919, 1922 рр.



	Ф.Р-825 Нововоронцовський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нововоронцовка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 104; 1919-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 104; 1919-1923 рр.
	Секретаріат
	Земельний відділ
	Військовий відділ
	Відділ соціального забезпечення
	Податковий відділ
	Відділ народної освіти
	Відділ охорони здоров'я



	Ф.Р-827 Новоархангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новоархангельське Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 54; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 54; 1920-1923 рр.
	Відділ управління
	Земельний відділ
	Військовий відділ



	Ф.Р-828 Новокам'янський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новокам'янка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-829 Виконавчий комітет Радгоспної (до 1957 р. – Іщенської) сільської ради депутатів трудящих, с-ще Радгоспне (до 1957 р. – с. Іщенка) Скадовського району Херсонської області
	Справ: 92; 1921-1922, 1946-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1921-1922 рр.

	Опис 2
	Справ: 88; 1946-1967 рр.



	Ф.Р-830 Микільський волосний революційний комітет, с. Микільське Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 18; 1919-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1919-1920 рр.



	Ф.Р-832 Голопристанський міський революційний комітет, м. Гола Пристань Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-833 Пам'ятнянський сільський революційний комітет, с. Пам'ятне Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-836 Бехтерський волосний революційний комітет, с. Бехтери Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922 р.



	Ф.Р-838 Старозбур'ївський сільський революційний комітет, с. Стара Збур'ївка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-840 Станіславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Станіслав Херсонського району Одеської області
	Справ: 9; 1923-1925, 1928-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1923-1925, 1928-1929 рр.



	Ф.Р-841 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Широка Балка Херсонського району Одеської області
	Справ: 6; 1922-1924, 1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1922-1924, 1932 рр.



	Ф.Р-843 Голопристанський районний комітет незаможних селян (КНС), м. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області
	Справ: 102; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 102; 1924-1931 рр.



	Ф.Р-845 Пам'ятнянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Пам'ятне Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-846 Долматівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Долматівка Голопристанського району Одеської області
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.



	Ф.Р-847 Чулаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Чулаківка Голопристанського району Одеської області
	Справ: 9; 1920-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1920-1924 рр.



	Ф.Р-848 Покровський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Покровка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-849 Тягинський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-850 Бериславський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Бериславського району Одеської області
	Справ: 5; 1926, 1928-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1926, 1928-1931 рр.



	Ф.Р-851 Бериславський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-852 Козацький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Козацьке Бериславського району Одеської області
	Справ: 21; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-853 Романо-Булгаківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Романо-Булгаківка Херсонського району Одеської області
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-857 Білозерський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.



	Ф.Р-858 Широкобалківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Широка Балка Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 5; 1922-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1922-1926 рр.



	Ф.Р-859 Музиківський волосний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922 р.
	Опис 1
	Справ:2; 1922 р.



	Ф.Р-860 Кизо-Миський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Кизій-Мис Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925 р.



	Ф.Р-861 Чулаківський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Чулаківка Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1923-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1923-1925 рр.



	Ф.Р-862 Голопристанський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1924-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1926 рр.



	Ф.Р-863 Бериславський районний комітет взаємодопомоги (КВД), с. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.



	Ф.Р-865 Бургунський сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Бургунка Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923 р.



	Ф.Р-867 Виконавчий комітет Комишанської (до 1946 р. – Арнаутської) сільської ради депутатів трудящих, с. Комишани (до 1946 р. – Арнаутка) Білозерського району Херсонської області
	Справ: 159; 1926, 1928-1929, 1931-1936, 1944-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1926, 1928-1929, 1931-1936 рр.

	Опис 2
	Справ: 150, 1944-1963 рр.



	Ф.Р-868 Виконавчий комітет Чорнобаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 252; 1920-1921, 1924-1926, 1944-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1920-1921, 1924-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 245; 1944-1969 рр.



	Ф.Р-869 Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зеленівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 310; 1921-1935, 1944-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 168; 1921-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1924-1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 48; 1922-1935 рр.

	Опис 4
	Справ: 89; 1944-1962 рр.



	Ф.Р-870 Виконавчий комітет Надеждівської сільської ради депутатів трудящих, с. Надеждівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 239; 1926, 1933, 1944-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1926, 1933 рр.

	Опис 2
	Справ: 237; 1944-1972 рр.



	Ф.Р-871 Виконавчий комітет Понятівської сільської ради депутатів трудящих, с. Понятівка Херсонського району Херсонської області
	Справ: 134; 1924-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 79; 1924-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1925-1926, 1929-1934 рр.

	Опис 3
	Справ: 50; 1944-1955, 1957-1958 рр.



	Ф.Р-872 Виконавчий комітет Федорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Федорівка Херсонського району Херсонської області
	Справ: 76; 1923-1927, 1946-1959 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1923-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 74; 1946-1959 рр.



	Ф.Р-873 Виконавчий комітет Правдинської (до 1965 р. – Цареводарівської) сільської ради депутатів трудящих, с. Правдине (до 1965 р. – Цареводар) Білозерського району Херсонської області
	Справ: 225; 1925-1928, 1946-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1925-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 222; 1946-1969 рр.



	Ф.Р-874 Виконавчий комітет Посад-Покровської сільської ради депутатів трудящих, с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області
	Справ: 222; 1929-1933, 1944, 1946-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1929-1930, 1933-1935 рр.

	Опис 2
	Справ: 208; 1944, 1946-1969 рр.



	Ф.Р-875 Виконавчий комітет Білозерської селищної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 315; 1923-1935, 1945-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 72; 1923-1935 рр.

	Опис 2
	Справ: 243; 1945-1969 рр.



	Ф.Р-876 Виконавчий комітет Киндійської сільської ради депутатів трудящих, с. Киндійка Херсонського району Херсонської області
	Справ: 127; 1923-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 116; 1923-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1925, 1933 рр.

	Опис 3
	Справ: 9; 1949, 1953-1954 рр.



	Ф.Р-877 Білозерський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-878 Микільський волосний комітет допомоги голодуючим, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 6; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-881 Виконавчий комітет Голопристанської районної ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 1583; 1923-1927, 1941, 1943-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 86; 1923-1927, 1941 рр.

	Опис 2
	Справ: 854; 1943-1969 рр.

	Опис 3
	Справ: 49; 1966-1986 рр.

	Опис 5
	Справ: 594; 1970-1985 рр.



	Ф.Р-882 Виробничий концерн «Дніпро» Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1761; 1958-1995 рр.
	Опис 1
	Справ: 1022; 1958-1978 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Відділ головного технолога
	Енерго-механічний відділ
	Особливе конструкторське бюро
	Бюро технічної інформації та винахідництва
	Відділ капітального будівництва
	Відділ технічного контролю
	Лабораторія надійності
	Відділ техніки безпеки
	Фінансово-збутовий (фінансовий) відділ
	Відділ кадрів
	Центральна бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 88; 1961-1990 рр.

	Опис 3 Комітет профспілок робітників радіоелектронної промисловості при виробничому об’єднанні «Дніпро»
	Справ: 131; 1961-1995 рр.

	Опис 4
	Справ: 520; 1979-1995 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації праці і зарплати
	Відділ головного технолога
	Енерго-механічний відділ
	Бюро раціоналізації та винахідництва
	Відділ технічного контролю
	Відділ охорони праці та техніки безпеки
	Фінансовий відділ
	Лабораторія підготовки робочих кадрів
	Центральна бухгалтерія



	Ф.Р-883 Виконавчий комітет Бехтерської сільської ради депутатів трудящих, с. Бехтери Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 194; 1925; 1943-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925 р.

	Опис 2
	Справ: 193; 1943-1968 рр.



	Ф.Р-884 Виконавчий комітет Пам'ятнянської сільської ради депутатів трудящих, с. Пам'ятне Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 93; 1921-1923, 1943-1960 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1921-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 86; 1943-1960 рр.



	Ф.Р-885 Голопристанська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті, с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області
	Справ: 33; 1930-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1930-1935 рр.



	Ф.Р-887 Чулаківський сільський комітет допомоги голодуючим Бехтерського волосного комітету допомоги голодуючим, с. Чулаківка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-889 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка Бериславського району Херсонського округу
	Справ: 5; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1919-1921 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1930 р.



	Ф.Р-891 Виконавчий комітет Новобериславської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоберислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 71; 1923, 1925-1931, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 44; 1923, 1925-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 24; 1944-1954 рр.

	Опис 3
	Справ: 3; 1927-1928, 1930 рр.



	Ф.Р-894 Бериславське районне податкове бюро, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 7; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-895 Бериславське сільськогосподарське кооперативно-споживче товариство, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 3; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-896 Виконавчий комітет Нововоскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Нововоскресенка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 138; 1921-1928, 1944-1966 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1921-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 102; 1944-1966 рр.



	Ф.Р-897 Виконавчий комітет Миловської сільської ради депутатів трудящих, с. Милове Бериславського району Херсонської області
	Справ: 74; 1927, 1944-1957 рр.
	Опис 1
	Справ: 73; 1944-1957 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1927 р.



	Ф.Р-898 Виконавчий комітет Осокорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Осокорівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 180; 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 180; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-899 Виконавчий комітет Біляївської сільської ради депутатів трудящих, с. Біляївка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 329; 1920-1931, 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 159; 1920-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 170; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-900 Виконавчий комітет Трифонівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 240; 1921-1930, 1947-1959 рр.
	Опис 1
	Справ: 172; 1921-1930 рр.
	Секретаріат
	Адміністративно-господарська секція
	Земельна секція
	Військовий стіл
	Фінансово-податкова секція
	Культурно-просвітня секція

	Опис 2
	Справ: 7; 1922-1929 рр.

	Опис 3
	Справ: 1947-1959 рр.



	Ф.Р-901 Виконавчий комітет Новокам'янської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокам'янка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 255; 1920-1931, 1946-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 111; 1920-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 13; 1923-1931 рр.

	Опис 3
	Справ: 131; 1945-1965 рр.



	Ф.Р-902 Виконавчий комітет Фирсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Фирсівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 136; 1922-1931, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 102; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 4; 1927-1931 рр.

	Опис 3
	Справ: 30; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-903 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новомиколаївка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 67; 1921-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 62; 1921-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1925-1927, 1929-1930 рр.



	Ф.Р-904 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новогригорівка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 139; 1920-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 136; 1920-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 3; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-905 Виконавчий комітет Новоархангельської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоархангельське Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 150; 1922-1929, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 115; 1922-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 35; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-906 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петропавлівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 76; 1924-1930, 1944-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 42; 1924-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 34; 1944-1953 рр.



	Ф.Р-907 Виконавчий комітет Борозенської сільської ради депутатів трудящих, с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 246; 1923-1930, 1945-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 143; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 4; 1923-1924, 1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 99; 1945-1965 рр.



	Ф.Р-908 Виконавчий комітет Золотобалківської сільської ради депутатів трудящих, с. Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 356; 1920-1930, 1944-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 160; 1920-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 22; 1922-1928 рр.

	Опис 3
	Справ: 4; 1923-1924, 1927-1930 рр.

	Опис 4
	Справ: 170; 1944-1968 рр.



	Ф.Р-909 Виконавчий комітет Новокаїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Новокаїри Бериславського району Херсонської області
	Справ: 234; 1922-1930, 1944-1960 рр.
	Опис 1
	Справ: 98; 1922-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 6; 1927-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 25; 1922-1929 рр.

	Опис 4
	Справ: 105; 1944-1952 рр.



	Ф.Р-910 Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 166; 1921, 1945-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.

	Опис 2
	Справ: 165; 1945-1965 рр.



	Ф.Р-911 Виконавчий комітет Леонтіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Леонтіївка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 70; 1924-1925, 1944-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 29; 1924-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 41; 1944-1954 рр.



	Ф.Р-912 Виконавчий комітет Дудчанської сільської ради депутатів трудящих, с. Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 106; 1944-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 106; 1944-1964 рр.



	Ф.Р-914 Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 346; 1922-1930, 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 138; 1922-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 14; 1922-1930 рр.

	Опис 3
	Справ: 194; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-926 Виїзна сесія Одеського губернського суду по Херсонському округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 460; 1923-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 460; 1923-1926 рр.
	Кримінальний відділ
	Цивільний відділ
	Касаційний відділ



	Ф.Р-928 Дочірнє підприємство «Херсонський суднобудівний судноремонтний завод» Державної акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 783; 1922-1926, 1930, 1932-1995 рр.
	Опис 1
	Справ: 44; 1922-1926, 1930, 1939-1944 рр.

	Опис 2
	Справ: 689; 1944-1995 рр.
	Секретаріат 
	Канцелярія 
	Планово-виробничий відділ
	Планово-технічний відділ
	Відділ головного механіка 
	Відділ капітального будівництва
	Технічний відділ 
	Відділ збуту 
	Відділ праці та зарплати
	Відділ наукової організації праці
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Профком басейнового комітету профспілок робітників річкового флоту

	Опис 4
	Справ: 19; 1932-1941 рр.

	Опис 5
	Справ: 31; 1944-1952 рр.



	Ф.Р-929 Механічний завод ім. Старостіна Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу Держпароплавства, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 52; 1921-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 52; 1921-1929 рр.



	Ф.Р-930 Херсонські курси по підготовці робітників-будівельників «Будкурси» при Укрпрофтехшколі, м. Херсон УСРР
	Справ: 170; 1928-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 170; 1928-1931 рр.



	Ф.Р-931 Однорічні державні курси по підготовці бухгалтерів і друкарок Херсонської окружної інспектури народної освіти, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 10; 1929-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1929-1930 рр.



	Ф.Р-932 Голопристанське відділення профспілки працівників комунального господарства, с. Гола Пристань Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р.



	Ф.Р-938 Великоолександрівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 24; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1920-1922 рр.
	Секретаріат
	Земельний відділ
	Військовий відділ



	Ф.Р-942 Великоолександрівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-943 Новофедорівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1924-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1926 рр.



	Ф.Р-944 Соловйов Леонід Петрович (1909-1981), краєзнавець, інженер Херсонського морського порту
	Справ: 135; 1778-1977 рр.
	Опис 1
	Справ: 135; 1778-1977 рр.



	Ф.Р-946 Великоолександрівська районна робітничо-селянська інспекція (РСІ), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області
	Справ: 15; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-947 Великоолександрівська спілка позичково-ощадних товариств, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 46; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1917-1924 рр.



	Ф.Р-948 Виконавчий комітет Новокалузької сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Калуга Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 61; 1926-1930, 1946-1955 рр.
	Опис 1
	Справ: 26; 1946-1955 рр.

	Опис 2
	Справ: 35; 1926-1930 рр. 

	Ф.Р-949 Херсонська спілка сільськогосподарської кредитної кооперації (сільгоспкредитспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР

	Справ: 925; 1919-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 925; 1919-1930 рр.
	Загальний відділ
	Організаційний відділ
	Хлібний відділ
	Відділ торгівлі
	Виробничий відділ
	Агрономічний відділ
	Машино-тракторний відділ
	Фінансова частина



	Ф.Р-950 Херсонська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 265; 1917-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 265; 1917-1922 рр.



	Ф.Р-951 Дніпровська повітова спілка сільськогосподарських кооперативів (Дніпросільспілка), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 44; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 44; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-952 45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 103; 1922-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 84; 1922-1926 рр.

	Опис 2 Військовий кооператив 45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії. Відділення № 3 військово-споживчого товариства 45-го Стрілецького полку 15-ї Стрілецької Сиваської Червонопрапорної дивізії
	Справ: 19; 1922-1924 рр.



	Ф.Р-953 Штаб начальника тилу Дніпровського повіту, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-954 Херсонське кооперативно-кредитне товариство ім. Левицького, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 67; 1918-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 67; 1918-1928 рр.



	Ф.Р-955 Херсонське кооперативне товариство «Українська книгарня», м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 19; 1917-1919, 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1917-1919, 1924-1930 рр.



	Ф.Р-956 Херсонський базисний склад Українського тресту сільськогосподарського машинобудування, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 6; 1923-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1923-1924 рр.



	Ф.Р-957 Херсонський базисний склад Українського акціонерного товариства торгівлі сільськогосподарськими машинами та знаряддями «Плугатар», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 19; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-961 Виконавчий комітет Шкурино-Загорянівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Шкурино-Загорянівка Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 77; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 77; 1922-1929 рр.



	Ф.Р-962 Херсонське відділення залізниці Управління Одеської ордена Трудового Червоного Прапора залізниці, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1166; 1958-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 1053; 1958-1984 рр.
	Канцелярія
	Планово-техніко-економічний відділ
	Відділ статистичного обліку і звітності
	Фінансовий відділ
	Старший інженер по раціоналізації та винахідництву
	Відділ праці і зарплати 
	Технічний відділ і відділ руху
	Локомотивний відділ
	Відділ кадрів 

	Опис 2 Районний комітет профспілки працівників залізничного транспорту і транспортного будівництва Херсонського відділення залізниці
	Справ: 113; 1975-1985 рр.



	Ф.Р-963 Виконавчий комітет Богородицької сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Снігурівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 32; 1926-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1926-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1926-1928 рр.



	Ф.Р-964 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове Білозерського району Херсонської області
	Справ: 209; 1944-1968 рр. 
	Опис 1
	Справ: 209; 1944-1968 рр.



	Ф.Р-968 Голопристанське районне відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, с. Гола Пристань Голопристанського району УСРР
	Справ: 2; 1931 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1931 р.



	Ф.Р-969 Цюрупинське відділення Всеукраїнської контори Державного банку СРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Одеської області
	Справ: 8; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-970 Хорлівське морське агентство Чорноморсько-Азовської головної контори радянського торгового флоту «Радторгфлот», порт Хорли Чаплинського району УСРР
	Справ: 7; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1924-1931 рр.



	Ф.Р-971 Херсонська контора Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі хлібом «Союзхліб», м. Херсон Одеської області
	Справ: 18; 1928-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1928-1932 рр.



	Ф.Р-973 Херсонський портовий елеватор хлібопродуктів Міністерства заготівлі СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 42; 1934-1938, 1945-1947 рр. 
	Опис 1
	Справ: 35; 1935-1938 рр. 

	Опис 2
	Справ: 4;1934-1938 рр.

	Опис 7
	Справ: 3; 1945-1947 рр.



	Ф.Р-974 Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова об'єднання «Укркондитерпром», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 697; 1929-1938, 1944-1993 рр.
	Опис 1
	Справ: 81; 1929-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 17; 1931-1934 рр.

	Опис 3
	Справ: 599; 1944-1993 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Головний інженер
	Лабораторія 
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Профспілковий комітет



	Ф.Р-975 Херсонська ощадна каса № 71 Всеукраїнського правління ощадними касами «Всеукрощадкаса», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 12; 1923-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1923-1930 рр.



	Ф.Р-976 Херсонська база (нафтосклад) Одеського обласного управління «Союзнафтозбут», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 31; 1925-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1925-1937 рр.



	Ф.Р-977 Херсонська транспортна контора Всесоюзного об'єднання складської та транспортно-експедиційної справи («Союзтранс»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 9; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1931-1932 рр.

	Опис 2
	Справ: 3; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-978 Херсонське відділення Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР «Торгзін», м. Херсон Одеської області
	Справ: 29; 1930-1936 рр. 
	Опис 1
	Справ: 22; 1932-1936 рр.

	Опис 2
	Справ: 7; 1930-1935 рр.



	Ф.Р-979 Торгово-промислова фірма «Красень» Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1154; 1927-1941, 1944-1995 рр. 
	Опис 1
	Справ: 88; 1927-1941 рр.

	Опис 3
	Справ: 873; 1944-1995 рр.
	Секретаріат
	Загальний відділ
	Відділ кадрів 
	Плановий відділ
	Планово-виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ постачання
	Виробничо-технічний відділ
	Документи інженера з техніки безпеки
	Відділ головного механіка
	Відділ праці та зарплати
	Науково-технічне товариство
	Технічна бібліотека
	Бухгалтерія

	Опис 4
	Справ: 193; 1948-1995 рр.
	Редакція радіовузла фабрики
	Рада колективу фізкультури Херсонської швейної фабрики «Більшовичка» добровільного спортивного товариства «Авангард»



	Ф.Р-980 Завод карданних валів імені ХХV з'їзду КПРС Всесоюзного виробничого об'єднання по виробництву автомобільних агрегатів і деталей Міністерства автомобільної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 890; 1926-1932, 1944-1983 рр. 
	Опис 1
	Справ: 10; 1926-1932 рр.

	Опис 2
	Справ: 692; 1944-1983 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Планово-виробничий відділ
	Відділ праці і зарплати
	Технічний відділ
	Відділ головного технолога
	Бюро з охорони праці та техніки безпеки
	Відділ капітального будівництва
	Відділ технічного контролю
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 3
	Справ: 11; 1944-1965 рр.

	Опис 4 Заводський комітет
	Справ: 167; 1980-1983 рр.

	Опис 5
	Справ: 10; 1956-1965 рр.



	Ф.Р-981 Херсонський консервний завод ім. 8 Березня Управління харчової промисловості Херсонського Раднаргоспу, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 687; 1928-1939, 1944-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 403; 1928-1939 рр.
	Секретаріат
	Відділ капітального будівництва
	Оперативний відділ
	Відділ сировини
	Відділ постачання та збуту
	Правління заводського робітничого кооперативу
	Бухгалтерія
	ІТР
	Експертний цех
	Консервний цех
	Томатний цех
	Халвичний цех
	Фабрикантний цех
	Засолювальний цех
	Будівельний цех
	Вантажний цех
	Господарський цех
	Склад готової продукції
	Ящично-бондарний цех
	Ремонтно-механічний цех
	Автотранспорт
	Водний транспорт
	Пожежно-сторожова охорона
	ФЗН
	Приміське господарство
	Їдальня
	Молодший обслуговуючий персонал

	Опис 3
	Справ: 20; 1944-1945 рр.
	Загальний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Плановий відділ
	Відділ кадрів

	Опис 4
	Справ: 196; 1944-1961 рр.
	Секретаріат 
	Плановий відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Бухгалтерія

	Опис 5 Завком профспілки працівників харчової промисловості 
	Справ: 68; 1954-1969 рр.



	Ф.Р-983 Херсонське відділення Миколаївської обласної контори по заготівлі і збуту плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 65; 1937-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 65; 1937-1939 рр.



	Ф.Р-984 Херсонський судноремонтний завод ім. В. В. Куйбишева Всесоюзного промислового об'єднання по ремонту флоту, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1050; 1930-1937, 1944-1993 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1930-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 51; 1932-1936 рр.

	Опис 3
	Справ: 11; 1947-1951 рр.

	Опис 4
	Справ: 764; 1986-1993 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ наукової організації праці та зарплати
	Технічний відділ
	Документи інженера з техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 5 Школа ФЗН
	Справ: 1; 1935 р.

	Опис 6 Заводський комітет промислових профспілок робітників рибної промисловості
	Справ: 188; 1957-1993 рр.



	Ф.Р-985 Херсонська міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів (міжрайколгосприбакспілка) Українського державного рибного тресту, м. Херсон Одеської області
	Справ: 34; 1931-1936 рр.
	Опис: 1
	Справ: 34; 1931-1936 рр.



	Ф.Р-986 Херсонський виробничий рибний комбінат Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР («Укрголоврибгосп»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 1198; 1931-1940, 1944-1947, 1964-1985 рр.
	Опис: 1
	Справ: 37; 1931-1938 рр.

	Опис 2
	Справ: 40; 1931-1940 рр.

	Опис 3
	Справ: 37; 1944-1947 рр.

	Опис 5
	Справ: 758; 1964-1974 рр.
	Секретар
	Планово-виробничий відділ
	Документи головного механіка
	Виробничий відділ по керівництву колгоспами
	Відділ по будівництву ставкового господарства
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Заводський комітет профспілки працівників харчової промисловості

	Опис 6
	Справ: 326; 1975-1985 рр.
	Канцелярія
	Виробничий відділ видобутку та рибгоспів
	Планово-виробничий відділ
	Відділ організації праці та зарплати
	Відділ головного механіка
	Відділ кадрів
	Фінансово-бухгалтерський відділ
	Профспілковий комітет працівників харчової промисловості



	Ф.Р-988 Херсонський міський штаб місцевої протиповітряної оборони (МППО), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 28; 1932-1934, 1944-1960 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1932-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 24; 1944-1960 рр.



	Ф.Р-989 Нижньодніпровсько-Бузьке районне управління водного транспорту Південного округу шляхів сполучення, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 250; 1919-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 132; 1919-1922 рр.
	Адміністративний відділ
	Експлуатаційний відділ
	Механіко-судновий відділ
	Фінансовий відділ

	Опис 2
	Справ: 118; 1920-1923 рр.
	Адміністративний відділ
	Механіко-судновий відділ
	Комерційно-експлуатаційний відділ
	Канцелярія головного інженера
	Відділ шляхів та портів
	Фінансовий відділ
	Матеріально-господарський відділ



	Ф.Р-990 Херсонський міжобласний трест по заготівлі і переробці бавовни «Заготбавовнотрест» Міністерства бавовництва УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1109; 1931-1941, 1944-1953 рр.
	Опис 1
	Справ: 237; 1931-1940 рр.

	Опис 2
	Справ: 24; 1944 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ постачання
	Відділ кадрів

	Опис 3
	Справ: 56; 1945 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ постачання
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 4
	Справ: 84;1946 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ постачання
	Відділ кадрів
	Адміністративно-господарський відділ
	Бухгалтерія 

	Опис 5
	Справ: 86; 1947 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ постачання
	Відділ кадрів
	Адміністративно-господарський відділ
	Бухгалтерія

	Опис 6
	Справ: 100; 1948 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ кадрів
	Відділ постачання
	Бухгалтерія
	Адміністративно-господарський відділ

	Опис 7
	Справ: 111; 1949 р.
	Виробничий відділ
	Відділ заготівлі
	Планово-економічний відділ
	Відділ постачання
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія 
	Адміністративно-господарський відділ

	Опис 8
	Справ: 7, 1949 р.
	Виробничий відділ
	Відділ заготівлі
	Бухгалтерія

	Опис 9
	Справ: 93; 1950 р.
	Виробничий відділ
	Відділ заготівлі
	Планово-економічний відділ
	Відділ кадрів
	Відділ постачання
	Адміністративно-господарський відділ
	Бухгалтерія

	Опис 10
	Справ: 7, 1950 р.
	Відділ заготівлі
	Бухгалтерія

	Опис 11
	Справ: 16, 1950 р.
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Інспекція пожежної охорони

	Опис 12
	Справ: 17, 1948-1949 рр.
	Планово-економічний відділ

	Опис 13
	Справ: 39, 1951 р.
	Виробничий відділ
	Відділ заготівлі
	Планово-економічний відділ
	Відділ кадрів
	Інспекція пожежної охорони

	Опис 14
	Справ: 54; 1944-1952 рр.
	Виробничий відділ
	Відділ заготівлі
	Відділ кадрів
	Відділ постачання
	Адміністративно-господарський відділ
	Інспекція пожежної та вахтерської охорони

	Опис 15
	Справ: 129; 1944-1950 рр.

	Опис 16
	Справ: 22; 1933-1937 рр.

	Опис 17
	Справ: 2; 1949, 1952 рр.

	Опис 18
	Справ 25; 1944-1952 рр.



	Ф.Р-991 Виконавчий комітет Іщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Іщенка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 149; 1927-1931, 1953-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1927-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 111; 1953-1964 рр.



	Ф.Р-992 Виконавчий комітет Зміївської сільської ради депутатів трудящих, с. Зміївка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 133; 1923-1930, 1944-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 41; 1923-1930 рр.

	Опис 2
	Справ: 92; 1944-1965 рр.



	Ф.Р-993 Виконавчий комітет Старосільської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старосілля Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 20; 1929-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1929-1930 рр.



	Ф.Р-994 Херсонська окружна спілка сільськогосподарських колективів при Херсонській кредитспілці (окрколгоспспілка), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 27; 1927-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1927-1929 рр.



	Ф.Р-995 Уповноважений Одеської губернської судово-земельної комісії по Херсонському округу, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 77; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 77; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-996 Великоолександрівська районна судово-земельна комісія Наркомату земельних справ УСРР, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 136; 1924-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 136; 1924-1930 рр.



	Ф.Р-997 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 897; 1927-1936, 1944-1976 рр.
	Опис 1
	Справ: 113; 1927-1936 рр.

	Опис 2
	Справ: 784; 1944-1976 рр.
	Бюджетний відділ
	Відділ держприбутків
	Штатний відділ
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Бухгалтерія



	Ф.Р-998 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 598; 1920-1941, 1944-1967 рр.
	Опис 1
	Справ: 26; 1920, 1930-1941 рр.

	Опис 2
	Справ: 572; 1944-1967 рр.



	Ф.Р-999 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський консервний комбінат», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1750; 1931-1937, 1944-2005 рр.
	Опис 1
	Справ: 91; 1931-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 191; 1944-1962 рр.

	Опис 4
	Справ: 1013; 1963-1993 рр. 

	Опис 5 Заводський комітет
	Справ: 154; 1950-1993 рр.

	Опис 6
	Справ: 170; 1966-1993 рр.

	Опис 7
	Справ: 131; 1993-2005 рр.



	Ф.Р-1000 Промислово-кооперативне товариство «Вільний рибалка» по спільному видобутку і реалізації риби Всеукраїнської кооперативної промислової спілки рибалок, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1925-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1925-1930 рр.



	Ф.Р-1002 Нововоронцовське кооперативне товариство «Батрак» по заготівлі і продажу зернохліба, масла, яєць, вовни, с. Нововоронцовка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 8; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-1003 Каховське районне бюро професійних спілок (райпрофбюро), м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 28; 1921-1926 рр.
	Опис 1
	Справ: 28; 1921-1926 рр.



	Ф.Р-1004 М'ясорадгосп Одеського тресту скотарських радгоспів, ст. Копані Херсонського району Одеської області
	Справ: 50; 1932-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 50; 1932-1936 рр.



	Ф.Р-1005 Херсонська міська рада професійних спілок (міськпрофрада), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 449; 1930-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 449; 1930-1937 рр.



	Ф.Р-1006 Херсонський міський комітет профспілки працівників радянських установ («Радпрацівник»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 120; 1931-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 120; 1931-1935 рр.



	Ф.Р-1007 Качкарівська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ: 12; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1917-1924 рр.



	Ф.Р-1008 Херсонський трест зернових радгоспів (зернотрест) Головного управління зернових радгоспів України і Криму, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 214; 1937-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 214; 1937-1941 рр.



	Ф.Р-1009 Херсонська кооперативно-виробничо-промислова артіль по виготовленню фургонів «Селянський фургон» Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств (міжрайпромради), м. Херсон Одеської області 
	Справ: 1; 1936 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1936 р.



	Ф.Р-1010 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Допоміжник селу» по переробці зерна на борошно, крупу Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств (міжрайпромради), м. Херсон Одеської області
	Справ: 24; 1931-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1931-1936 рр.



	Ф.Р-1011 Науково-виробниче об'єднання «Аметист» Державного комітету оборонного промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 437; 1959-1995 рр.
	Опис 1
	Справ: 403; 1959-1995 рр.

	Опис 2
	Справ: 34; 1965-1978 рр.



	Ф.Р-1012 Херсонська транспортно-тарова контора Одеської обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 48; 1933-1940 рр.
	Опис 1
	Справ: 48; 1933-1940 рр.



	Ф.Р-1013 Херсонський трест комунального будівництва («Комунбуд») Херсонської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 35; 1925-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1925-1933 рр.



	Ф.Р-1014 Херсонське відділення Спілки письменників України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 143; 1959-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 143; 1959-1988 рр.



	Ф.Р-1015 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «М'ясорибконсерв» по виготовленню м'ясорибних консервів Херсонської міжрайонної ради промислово-кооперативних товариств (міжрайпромради), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 43; 1931-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1931-1937 рр.



	Ф.Р-1016 Херсонська міжрайонна база Миколаївської обласної контори по збуту рибної продукції («Рибзбут»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 15; 1937-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1937-1939 рр.



	Ф.Р-1017 Херсонська артіль «Червоний моряк» по перевезенню овочів, піску, льоду та інших матеріалів по Дніпру Одеської обласної спілки кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 4; 1935-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1935-1936 рр.



	Ф.Р-1018 Петрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Петрівське Високопільського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 6; 1926-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1926-1928 рр.



	Ф.Р-1019 Херсонський філіал Всеукраїнської інвентаризаційної контори («Вукінвентар»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 3; 1933-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1933-1934 рр.



	Ф.Р-1020 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Одеської області
	Справ: 6; 1932-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1932-1934 рр.



	Ф.Р-1021 Херсонський інститут фізичних методів лікування Одеського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Одеської області
	Справ: 2; 1934 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1934 р.



	Ф.Р-1022 Уповноважений Одеського філіалу Українського державного акціонерного товариства по постачанню промисловості і будівництва («Укрпостач»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 13; 1930-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1930-1933 рр.



	Ф.Р-1023 Великоолександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 38; 1917-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1917-1924 рр.



	Ф.Р-1024 Херсонська санітарно-епідемічна інспекція Херсонського міського відділу охорони здоров'я, м. Херсон Одеської області 
	Справ: 35; 1931-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1931-1934 рр.



	Ф.Р-1025 Відділ робітничого постачання (ВРП) Херсонського локомобільного заводу ім. Г.І.Петровського, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 27; 1933-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1933-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1933-1937 рр.



	Ф.Р-1026 Херсонське виробниче об'єднання інвалідів комбінату ім. 518 Одеської обласної спілки кооперації інвалідів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 13; 1928-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1928-1935 рр.



	Ф.Р-1027 Херсонська берегова група Чорноморської контори «Водресткафе», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 4; 1935-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1935-1937 рр.



	Ф.Р-1028 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль по виготовленню і продажу мила, синьки, соди, олійних і емалевих фарб «Маслохімфарба» Одеської хімпромспілки, м. Херсон Одеської області
	Справ: 2; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-1029 Херсонська районна спілка сільськогосподарських колективів (райколгоспспілка), м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-1030 Херсонське відділення бавовнопостачання Українського бавовняного тресту («Укрбавовнотрест»), м. Херсон УСРР
	Справ: 8; 1931 р.
	Опис 1
	Справ: 8; 1931 р.



	Ф.Р-1031 Відділ постачання, збуту і торгівлі при Херсонській міській житловій спілці (житлопостачторг), м. Херсон Одеської області
	Справ: 3; 1932-1936 рр. 
	Опис 1
	Справ: 3; 1932-1936 рр.



	Ф.Р-1032 Херсонська макаронна фабрика Херсонського хлібокомбінату, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 188; 1934, 1940, 1944-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 188; 1934, 1940, 1944-1961 рр.



	Ф.Р-1033 Херсонський хлібокомбінат Херсонського обласного управління харчової промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 466; 1931-1938, 1944-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 67; 1931-1938 рр. 

	Опис 2
	Справ: 367; 1944-1968 рр.

	Опис 3 Заводський комітет профспілки
	Справ: 32; 1958-1967 рр.



	Ф.Р-1034 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон Одеської області
	Справ: 5; 1934-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1934-1937 рр.



	Ф.Р-1035 Херсонський авторемонтний завод Миколаївського обласного відділу місцевої промисловості, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 19; 1934-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1934-1939 рр. 



	Ф.Р-1036 Херсонський міжрайонний філіал Одеської обласної контори книготорговельних підприємств («Книгокультторг»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 29; 1935-1940 рр.
	Опис 1
	Справ: 29; 1935-1940 рр.



	Ф.Р-1037 Херсонське відділення Дніпровсько-Бузької контори «Воднархарч» Всесоюзного тресту ресторанів і буфетів водного транспорту, м. Херсон Одеської області
	Справ: 4; 1934-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1934-1936 рр.



	Ф.Р-1038 Херсонська міська кооперативна спілка по виробництву харчових продуктів (міськкоопхарч), м. Херсон УСРР
	Справ: 4; 1931 р.
	Опис 1
	Справ: 4; 1931 р.



	Ф.Р-1039 Станція юних натуралістів Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 284; 1954-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 284; 1954-1985 рр.



	Ф.Р-1040 Херсонська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 129; 1932-1937, 1944-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1932-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 106; 1944-1962 рр.



	Ф.Р-1041 Херсонська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації («Укрсількоопцентр»), м. Херсон УСРР
	Справ: 10; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-1042 Херсонська міжрайонна багатопромислова спілка виробництв і трудових колективів (міжрайпромспілка), м. Херсон Миколаївської області 
	Справ: 175; 1930-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 175; 1930-1938 рр.



	Ф.Р-1043 Херсонський окружний філіал Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги («Автодор»), м. Херсон УСРР
	Справ: 13; 1927-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1927-1931 рр.



	Ф.Р-1044 Херсонська паливна контора при Херсонській міській раді депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 47; 1934-1937, 1941, 1944-1948 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1934-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 20; 1941, 1944-1948 рр.



	Ф.Р-1045 Херсонська ремонтно-будівельна контора Херсонського міського відділу комунального господарства, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 11; 1934-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1934-1938 рр.



	Ф.Р-1046 Херсонське агентство Державного тресту по заготівлі, переробці і постачанню металевого брухту («Металбрухт»), м. Херсон УСРР
	Справ: 19; 1926-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1926-1931 рр.



	Ф.Р-1047 Херсонська виправно-трудова сільськогосподарська колонія Управління виправно-трудових установ УСРР, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1934 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1934 р.



	Ф.Р-1048 Херсонська оптова база Миколаївської обласної радгоспної секції, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 7; 1938 р.
	Опис 1
	Справ: 7; 1938 р.



	Ф.Р-1049 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського морського порту, м. Херсон Одеської області
	Справ: 10; 1932-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1932-1934 рр.



	Ф.Р-1050 Херсонська продуктивно-кооперативна артіль «Промкоопхарч», м. Херсон Одеської області 
	Справ: 14; 1931-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1931-1935 рр.



	Ф.Р-1051 Херсонська база Українського відділення Всесоюзного державного об'єднання по збуту лісопродукції («Союзлісозбут»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 4; 1933-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1933-1934 рр.



	Ф.Р-1052 Херсонський закритий робітничий кооператив (ЗРК) робітників Херсонського районного управління річкового транспорту (РУРТ), м. Херсон Одеської області
	Справ: 4; 1933-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1933-1934 рр.



	Ф.Р-1053 Херсонська міська проектно-кошторисна контора при міській раді депутатів трудящих, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 43; 1938-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1938-1941 рр.



	Ф.Р-1054 Закритий студентський кооператив (ЗСК) Одеської обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон Одеської області
	Справ: 12; 1934-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1934-1935 рр.



	Ф.Р-1055 Херсонська міська рада Всеукраїнського добровільного фізкультурного ордена Леніна товариства промислової кооперації «Спартак», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 19; 1935-1940 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1935-1940 рр.



	Ф.Р-1056 Херсонська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп) Української рибної секції («Укррибсекція»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 89; 1931-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1931-1936 рр.



	Ф.Р-1057 Херсонський утилізаційний завод Всеукраїнського державного об'єднання регулювання ринку сировини («Укрутиль»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 10; 1930-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1930-1933 рр.



	Ф.Р-1058 Миколаївська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Восход», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 13; 1939-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1939-1941 рр.



	Ф.Р-1059 Херсонський виробничо-збутовий комбінат № 7 Одеського обласного винного тресту, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 35; 1932-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 35; 1932-1938 рр.



	Ф.Р-1060 Рождественський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рождественське Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 10; 1919 р.
	Опис 1
	Справ: 10; 1919 р.



	Ф.Р-1061 Херсонське відділення монтажно-будівельної контори Державного проектно-монтажно-будівельного тресту вогневої теплотехніки («Союзтеплобуд»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 91; 1934-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 91; 1934-1938 рр.



	Ф.Р-1062 Херсонський міський вечірній університет культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1; 1959-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1959-1964 рр.



	Ф.Р-1063 Відділ культури виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 56; 1965-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 56; 1965-1972 рр.



	Ф.Р-1064 Херсонський трест громадського харчування (харчотрест) Української спілки споживчих кооперативних організацій, м. Херсон Одеської області
	Справ: 14; 1931-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1931-1935 рр.



	Ф.Р-1065 Херсонський філіал Одеського обласного транспортного тресту (облтранстрест), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 38; 1930-1940 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1930-1939 рр.

	Опис 2
	Справ: 25; 1930-1940 рр.



	Ф.Р-1066 Херсонсько-Голопристанське курортне управління Українського курортного управління, м. Херсон Одеської області
	Справ: 30; 1926, 1932-1936 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1926, 1932-1936 рр.



	Ф.Р-1067 Херсонська дорожньо-експлуатаційна дільниця Херсонського обласного дорожнього відділу, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 62; 1934-1937, 1944-1945 рр.
	Опис 1
	Справ: 42; 1934-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 20; 1944-1945 рр.



	Ф.Р-1068 Херсонський кущ Київської контори водних ресторанів і буфетів Дніпровського басейну («Дніпробуфет»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 10; 1936-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1936-1938 рр.



	Ф.Р-1069 Управління у справах преси та інформації Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1390; 1944-2005 рр.
	Опис 1
	Справ: 397; 1944-1963 рр.

	Опис 2
	Справ: 993; 1964-2005 рр.



	Ф.Р-1070 Херсонський завод протипожежного устаткування Одеського обласного машинобудівного тресту, м. Херсон Одеської області
	Справ: 4; 1935-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1935-1937 рр.



	Ф.Р-1071 Херсонська державна типографія ім. Леніна видавництва «Наддніпрянська правда», м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 7; 1932-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1932-1937 рр.



	Ф.Р-1072 Херсонське будівельне управління Державного тресту машинобудівної промисловості («Машинбуд»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 15; 1935-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 15; 1935-1937 рр.



	Ф.Р-1073 Хорлівський міський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, порт Хорли Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 31; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-1074 Управління базарами відділу внутрішньої торгівлі Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 16; 1937-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 16; 1937-1938 рр.



	Ф.Р-1075 Херсонський державний деревообробний завод ім. Халтуріна, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 5; 1927-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1927-1929 рр.



	Ф.Р-1076 Херсонські чотиримісячні педагогічні курси Наркомату освіти УСРР, м. Херсон Одеської губернії
	Справ: 141; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 141; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-1077 Херсонська міжрайонна колгоспна школа Наркомату землеробства УСРР, м. Херсон Одеської області
	Справ: 3; 1935-1937 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1935-1937 рр.



	Ф.Р-1078 Бериславська районна судово-земельна комісія Херсонської окружної судово-земельної комісії, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 303; 1923-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 303; 1923-1929 рр.



	Ф.Р-1079 Новотроїцька районна рада спілки спортивних товариств, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 61; 1965-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1965-1968 рр.



	Ф.Р-1080 Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 903; 1918-1923, 1925-1941, 1944-1961 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1931-1937 рр.

	Опис 2
	Справ: 811; 1923, 1925-1941, 1944-1961 рр.
	Загальний відділ
	Виробничий відділ
	Ґрунтова група
	Вчений секретар
	Відділ агротехніки
	Відділ економіки
	Відділ селекції
	Відділ насінництва
	Відділ механізації
	Відділ зрошення
	Відділ захисту рослин
	Відділ агрохімії
	Відділ видавництва
	Бухгалтерія

	Опис 3
	Справ: 40; 1944-1957 рр.

	Опис 4
	Справ: 19; 1918-1922 рр.



	Ф.Р-1081 Херсонське міське товариство допомоги нужденним громадянам «Допомога» Одеського обласного товариства допомоги нужденним громадянам «Допомога», м. Херсон Одеської області
	Справ: 14; 1932-1934 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1932-1934 рр.



	Ф.Р-1082 Орендне підприємство «Херсонський електромашинобудівний завод» Міністерства машинобудування України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1814; 1933-1934, 1944-1974, 1980-1993 рр.
	Опис 1
	Справ: 13; 1933-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 1000; 1944-1968 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ головного технолога
	Відділ головного конструктора
	Відділ головного механіка
	Відділ капітального будівництва
	Фінансово-збутовий відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія

	Опис 3
	Справ: 170; 1949-1974 рр.

	Опис 4
	Справ: 642; 1980-1993 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Відділ головного технолога
	Відділ головного конструктора
	Відділ головного механіка
	Відділ праці та зарплати 
	Відділ технічного контролю
	Фінансовий відділ
	Бюро раціоналізаторів та винахідників
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія



	Ф.Р-1083 Херсонський трест бавовняних, свинарських і вівчарських радгоспів, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 44; 1937-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 44; 1937-1941 рр.



	Ф.Р-1084 Качкарівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 99; 1922-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 71; 1922-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 28; 1923-1927 рр.



	Ф.Р-1085 Херсонська міжрайонна контора Одеської обласної контори по заготівлі худоби («Заготскот»), м. Херсон Одеської області 
	Справ: 5; 1931-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 5; 1931-1933 рр.



	Ф.Р-1086 Груповий комітет профспілки працівників підприємств громадського харчування («Громадхарч»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 26; 1933-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1933-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 15; 1933-1938 рр.



	Ф.Р-1087 Цюрупинське лісомеліоративне господарство по освоєнню пісків Миколаївського обласного лісоуправління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 11; 1940-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1940-1941 рр.



	Ф.Р-1088 Цюрупинська міська пожежна команда НКВС УРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 20; 1940-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1940-1941 рр.



	Ф.Р-1089 Херсонська окружна прокуратура Прокуратури УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 913; 1923-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 913; 1923-1931 рр.



	Ф.Р-1090 Прокуратура 102-ї дільниці м. Скадовськ Прокуратури УСРР, м. Скадовськ Скадовського району Одеської області
	Справ: 43; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 36; 1930-1932 рр.

	Опис 2
	Справ: 7; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-1091 Херсонська міська прокуратура Управління Наркомату юстиції УРСР по Миколаївській області, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 103; 1930-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 103; 1930-1939 рр.
	Загальний відділ
	Адміністративний нагляд
	Судово-слідчий нагляд
	Судові справи, представлені в прокуратуру на розгляд



	Ф.Р-1092 Окрема робоча дружина при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 27; 1921 р.
	Опис 1
	Справ: 27; 1921 р.



	Ф.Р-1093 Херсонське окружне виробничо-кооперативне об'єднання інвалідів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 119; 1923-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 119; 1923-1928 рр.



	Ф.Р-1094 Дніпровський повітовий військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
	Справ: 3; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-1095 Відділ військово-продовольчого постачання при Дніпровській повітовій військово-продовольчій комісії, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 64; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 64; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-1096 Херсонська губернська контора Всеросійського центру сільськогосподарської кооперації («Центросекція»), м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 21; 1919-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1919-1920 рр.



	Ф.Р-1097 Каховський військово-продовольчий магазин при Дніпровському повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 27; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 27; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-1098 Гарнізонна хлібопекарня при Херсонському повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 22; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 22; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-1099 Херсонський губернський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1917-1920 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1917-1920 рр.



	Ф.Р-1100 Відділ військово-продовольчого постачання при Херсонському повітовому відділі продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 68; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 68; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-1101 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 49; 1920-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 43; 1920-1924 рр.

	Опис 2
	Справ: 6; 1921-1925 рр.



	Ф.Р-1102 Генічеське повітове управління радянської робітничо-селянської міліції Запорізького губернського управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 6; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-1103 Генічеська секція профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 31; 1921-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 31; 1921-1925 рр.



	Ф.Р-1104 Відділ військово-продовольчого постачання Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 95; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 89; 1920-1922 рр.
	Політична частина
	Загальна частина
	Хлібопекарня
	Розподільча частина
	Обліково-розподільча частина
	Обліково-розрахункова частина
	Контрольно-інструкторська частина
	Продовольчий магазин
	Міська міліція

	Опис 2
	Справ: 6; 1921 р.



	Ф.Р-1105 Генічеське промислово-кредитно-кооперативне товариство по постачанню і збуту виробів кустарів через державні кооперативні організації «Кредит-кустар» Мелітопольської окружної спілки кустарно-промислової кооперації, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 12; 1926-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-1106 Генічеське повітове бюро юстиції Запорізького губернського відділу юстиції, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 8; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-1107 Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 751; 1922-1926, 1943-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 53; 1922-1926 рр.
	Секретаріат
	Підвідділ ЗАГС
	Земельне управління
	Культвідділ
	Фінансово-податковий відділ
	Виборча комісія

	Опис 2 
	Справ: 676; 1944-1985 рр. 

	Опис 3
	Справ: 22; 1943-1975 рр.



	Ф.Р-1108 Великолепетиське відділення Мелітопольської районної сільськогосподарської спілки, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 12; 1924-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1924-1925 рр.

	Опис 2
	Справ: 1; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-1109 Генічеська спілка сільськогосподарських кооперативів (райсільгоспспілка) Катеринославського губернського кооперативного комітету, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 202; 1921-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 179; 1921-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 23; 1923-1926 рр.



	Ф.Р-1110 Нижньосірогозький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Мелітопольського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 14; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 12; 1921-1922 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1921 р.



	Ф.Р-1111 Генічеське повітове статистичне бюро Запорізького губернського статистичного бюро, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької губернії
	Справ: 32; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 32; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-1113 Генічеський філіал Всеукраїнської кооперативної книготорговельної і видавничої спілки («Книгоспілка»), м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області
	Справ: 3; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-1114 Малолепетиське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської окружної спілки сільськогосподарських кооперативів, с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 9; 1921-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1921-1930 рр.



	Ф.Р-1115 Великолепетиська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 128; 1944-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 128; 1944-1964 рр.



	Ф.Р-1116 Великолепетиський волосний революційний комітет, с. Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Запорізької губернії 
	Справ: 18; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-1117 Земельне управління Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 162; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 162; 1921-1923 рр.
	Загальний підвідділ
	Підвідділ землеустрою
	Підвідділ сільського господарства
	Ветеринарний підвідділ
	Підвідділ постачання
	Господарська частина
	Фінансовий підвідділ



	Ф.Р-1118 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарської зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної зернової спілки сільськогосподарських колективів, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР
	Справ: 9; 1930-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-1119 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців при Генічеській районній спілці сільськогосподарських кооперативів, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 1; 1925 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1925 р.



	Ф.Р-1120 Генічеське комісіонерство Катеринославського товариства сільськогосподарського кредиту «Сільбанк», м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924 р.



	Ф.Р-1121 Великолепетиська районна спілка сільськогосподарських і спеціалізованих колективів (райколгоспспілка), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР
	Справ: 2; 1930-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-1122 Великолепетиська промислово-кооперативна артіль по виробленню хлібобулочних і кондитерських виробів «Харчопродукт» Херсонського окружного кооперативного комітету, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 9; 1928-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1928 р.

	Опис 2
	Справ: 8; 1928-1930 рр.



	Ф.Р-1123 Відділ народної освіти Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-1124 Виконавчий комітет Генічеської районної ради народних депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
	Справ: 964; 1923-1926, 1943-1990 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1923-1926 рр.

	Опис 2
	Справ: 928; 1943-1990 рр.

	Опис 3
	Справ: 32; 1944-1965 рр.



	Ф.Р-1125 Рубанівське кущове об'єднання колгоспів «Маяк» Великолепетиської районної спілки сільськогосподарських колективів, с. Рубанівка Великолепетиського району УСРР
	Справ: 1; 1930-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-1126 Новотроїцький районний комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівлі, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 57; 1965-1970 рр.
	Опис 1
	Справ: 57; 1965-1970 рр.



	Ф.Р-1127 Новотроїцький волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Генічеського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1922 р.



	Ф.Р-1128 Генічеська районна судово-земельна комісія Мелітопольської окружної судово-земельної комісії, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 3; 1928-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1928-1929 рр.



	Ф.Р-1129 Генічеська загальноміська страхова каса, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 11; 1922-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1922-1924 рр.



	Ф.Р-1130 Народний суд 20-ї дільниці Мелітопольського судового округу, м. Генічеськ Мелітопольського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 6; 1919 р.
	Опис 1
	Справ: 6; 1919 р.



	Ф.Р-1131 Народний суд 21-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 72; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 72; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-1132 Народний суд 13-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Іванівка Іванівського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 38; 1923-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1923-1925 рр.



	Ф.Р-1133 Відділ охорони здоров'я Генічеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії 
	Справ: 32; 1921-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 32; 1921-1922 рр.



	Ф.Р-1134 Новотроїцький районний комітет народного контролю, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 79; 1965-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 79; 1965-1972 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Документи з наукової організації праці
	Відділ головного механіка
	Фінансовий відділ
	Відділ кадрів



	Ф.Р-1140 Херсонський трест промисловості будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 733; 1963-1975 рр.
	Опис 1
	Справ: 842; 1963-1975 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ матеріальних фондів
	Документи головного маркшейдера
	Відділ праці та зарплати
	Відділ головного механіка
	Інженер з техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Фінансово-бухгалтерський відділ

	Опис 2 Об’єднаний комітет профспілки робітників будівництва та промбудматеріалів
	Справ: 109; 1967-1975 рр.



	Ф.Р-1141 Виробничо-кооперативна артіль ім. Ворошилова по заготівлі будівельних матеріалів та сировини Херсонської районної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів, с. Роксандрівка Херсонського району Одеської області
	Справ: 3; 1930-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1930-1933 рр.



	Ф.Р-1142 Кооперативно-трудова артіль ім. 1-го Травня по заготівлі очерету Херсонської окружної спілки кустарних, промислових і кредитних кооперативів, с. Антонівка Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1930 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1930 р.



	Ф.Р-1143 Херсонська виробнича майстерня Всеукраїнського філіалу Всесоюзного акціонерного товариства машино-тракторних станцій («Трактороцентр»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 20; 1930-1933 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1930-1933 рр.



	Ф.Р-1144 Херсонська районна будівельна контора (райсільгоспбуд) Українського тресту сільськогосподарського будівництва («Укрсільгоспбуд»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 39; 1930-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1930-1932 рр.



	Ф.Р-1145 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Херсонській області
	Справ: 160; 1946-1962 рр.
	Опис 1
	Справ: 152; 1946-1952 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1958-1962 рр.

	Опис 3
	Справ: 4; 1954-1958 рр.

	Опис 4
	Справ: 2; 1954 р.



	Ф.Р-1147 Південноукраїнська державна зональна машинно-випробувальна станція Держкомітету СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 531; 1951-1984 рр.
	Опис 1
	Справ: 474; 1951-1984 рр.
	Секретар
	Документи про виробничу та науково-дослідну роботу
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників сільського господарства

	Опис 2
	Справ: 57; 1969-1977 рр.



	Ф.Р-1148 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР по Херсонській області
	Справ: 121; 1946-1963 рр.
	Опис 1
	Справ: 107; 1946-1955 рр.

	Опис 2
	Справ: 4; 1951 р.

	Опис 3
	Справ: 9; 1955 р.

	Опис 4
	Справ: 1; 1963 р.



	Ф.Р-1149 Сільськогосподарський відділ виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 625; 1932-1941, 1946-1954 рр.
	Опис 1
	Справ: 526; 1932-1941 рр.
	Секретаріат
	Статистичний відділ
	Сектор тваринництва
	Сектор землевпорядкування та меліорації
	Агровиробничий сектор
	Сектор приміських господарств

	Опис 2
	Справ: 24; 1932-1937 рр.

	Опис 3
	Справ: 29; 1931-1939 рр.

	Опис 4
	Справ: 46; 1946-1954 рр.



	Ф.Р-1150 Відкрите акціонерне товариство «Херсонські комбайни» Міністерства промислової політики України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2928; 1922-1936, 1940, 1944-2007 рр.
	Опис 1
	Справ: 77; 1922-1934 рр.

	Опис 2
	Справ: 8; 1944 р. 

	Опис 3
	Справ: 34; 1922-1936, 1940 рр.

	Опис 4
	Справ: 1227; 1944-1967 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Лабораторія економічного аналізу
	Відділ праці і зарплати
	Спеціальне конструкторське бюро
	Відділ головного технолога
	Енерго-механічний відділ
	Сектор наукової організації праці
	Відділ механізації та автоматизації
	Відділ стандартизації та нормалізації
	Відділ капітального будівництва
	Відділ технічного контролю
	Відділ техніки безпеки
	Відділ технічного навчання
	Відділ технічної інформації
	Головна бухгалтерія
	Профспілковий комітет

	Опис 5
	Справ: 961; 1970-1983 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Лабораторія економічного аналізу
	Відділ організації праці і зарплати
	Сектор наукової організації праці
	Відділ механізації та автоматизації
	Конструкторсько-технологічний відділ стандартизації
	Відділ технічного контролю
	Відділ збуту
	Фінансовий відділ
	Відділ техніки безпеки
	Відділ технічного навчання
	Відділ технічної інформації
	Головна бухгалтерія
	Профспілковий комітет

	Опис 6
	Справ: 485; 1984-1994 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Лабораторія економічного аналізу
	Відділ організації праці і зарплати
	Сектор наукової організації праці
	Відділ механізації та автоматизації
	Конструкторсько-технологічний відділ стандартизації
	Відділ технічного контролю
	Відділ збуту
	Фінансовий відділ
	Відділ техніки безпеки
	Відділ технічного навчання
	Відділ технічної інформації
	Головна бухгалтерія
	Профспілковий комітет

	Опис 7
	Справ: 136; 1995-2007 рр.
	Канцелярія
	Планово-економічний відділ
	Головна бухгалтерія
	Відділ організації праці і зарплати
	Відділ охорони праці і техніки безпеки
	Профспілковий комітет



	Ф.Р-1153 Пристань Ушкалка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Ушкалка Великолепетиського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1922-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1922-1927 рр.



	Ф.Р-1154 Пристань Козацьке Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Козацьке Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1927 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1927 р.



	Ф.Р-1155 Пристань Олешки Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 23; 1921-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1921-1924 рр.



	Ф.Р-1156 Пристань Каховка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 25; 1920-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 25; 1920-1925 рр.



	Ф.Р-1157 Пристань Мала Лепетиха Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 8; 1925-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1925-1927 рр.



	Ф.Р-1158 Пристань Велика Лепетиха Дніпровського річкового пароплавства, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 41; 1920-1927, 1944-1946 рр.
	Опис 1
	Справ: 39; 1920-1927 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1944-1946 рр.



	Ф.Р-1159 Пристань Тарасівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Тарасівка Скадовського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 24; 1921-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 24; 1921-1927 рр.



	Ф.Р-1161 Пристань Малі Гирла Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Малі Гирла Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 46; 1920-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 46; 1920-1927 рр.



	Ф.Р-1162 Пристань Берислав Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 34; 1920-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 34; 1920-1927 рр.



	Ф.Р-1163 Пристань Кам'янка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Кам'янка Високопільського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 23; 1921-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 23; 1921-1925 рр.



	Ф.Р-1164 Пристань Львове Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Львове Бериславського району Херсонського округу Одеської губернії 
	Справ: 18; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-1165 Пристань Британи Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Британи Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 10; 1922-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1922-1925 рр.



	Ф.Р-1166 Пристань Херсон Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 21; 1923-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 21; 1923-1925 рр.



	Ф.Р-1167 Пристань Качкарівка Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 25; 1920-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 25; 1920-1927 рр.



	Ф.Р-1168 Пристань Гола Пристань Нижньодніпровсько-Бузького державного пароплавства, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 38; 1921-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 38; 1921-1925 рр.



	Ф.Р-1169 Відділ охорони здоров'я водних шляхів Нижньодніпровсько-Бузького району, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 145; 1919-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 145; 1919-1925 рр.



	Ф.Р-1170 Гопкало Іван Олексійович (1894-1984), художник
	Справ: 8; 1936-1964 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1936-1964 рр.



	Ф.Р-1171 Великоолександрівський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 19; 1925-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 19; 1925-1928 рр.



	Ф.Р-1172 Каховська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1926-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1925-1928 рр.

	Опис 2
	Справ: 13; 1926-1928 рр.



	Ф.Р-1173 Бериславський районний пункт соціального страхування Херсонської окружної страхової контори, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 20; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 20; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-1174 Олешківське дільничне агентство Херсонської окружної страхової контори, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 33; 1924-1928 рр.
	Опис 1
	Справ: 33; 1924-1928 рр.



	Ф.Р-1175 Голопристанська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
	Справ: 75; 1922-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 61; 1922-1929 рр.

	Опис 2
	Справ: 14; 1922-1929 рр.



	Ф.Р-1176 Скадовська районна страхова каса Херсонської окружної страхової контори, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 18; 1925-1929 рр.
	Опис 1
	Справ: 18; 1925-1929 рр.



	Ф.Р-1177 Курнаков Георгій Васильович (1887-1977), художник 
	Справ: 79, 1894-1988 рр.
	Опис 1
	Справ: 56; 1913-1977 рр.

	Опис 2
	Справ: 23, 1894-1988 рр.



	Ф.Р-1179 Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 26; 1945-1949 рр.
	Опис 1
	Справ: 26; 1945-1949 рр.



	Ф.Р-1180 Новоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новоолександрівка Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 10; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-1181 Виконавчий комітет Садівської сільської ради депутатів трудящих, с. Садове Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 97; 1960-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 97; 1960-1968 рр.



	Ф.Р-1182 Виконавчий комітет Чорноморської сільської ради депутатів трудящих, с. Чорноморське Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 14; 1962-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1962-1968 рр.



	Ф.Р-1183 Краснянський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Красне Нижньосірогозького району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1928 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1928 р.



	Ф.Р-1184 Комітет у справах фізкультури і спорту виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 53; 1969-1971 рр.
	Опис 1
	Справ: 53; 1969-1971 рр.



	Ф.Р-1185 Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомихайлівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 213; 1923-1924, 1944-1971 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1923-1924 рр.

	Опис 2
	Справ: 212; 1944-1971 рр.



	Ф.Р-1186 Херсонський повітовий комітет при Американській адміністрації допомоги (АРА), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: : 3; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-1187 Радянське господарство (радгосп) «Таврійський» Каховського спеціалізованого тресту радгоспів зрошуваного землеробства, с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 94; 1963-1968 рр.
	Опис 1
	Справ: 69; 1963-1968 рр.
	Документи головного економіста
	Документи головного агронома
	Документи головного зоотехніка
	Документи головного ветеринарного лікаря
	Документи головного інженера
	Документи головного бухгалтера

	Опис 2
	Справ: 25; 1963-1968 рр.



	Ф.Р-1188 Цокота Павло Єгорович (1927), письменник, журналіст
	Справ: 65; 1941-1989 рр.
	Опис 1
	Справ: 65; 1941-1989 рр.



	Ф.Р-1189 Виконавчий комітет Верхньосірогозької сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 146; 1923-1924, 1945-1966 рр.
	Опис 1
	Справ: 2; 1923-1924 рр.

	Опис 2
	Справ: 144; 1945-1966 рр.



	Ф.Р-1190 Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 1019; 1928-1940, 1944-1985 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1928-1940 рр.

	Опис 2
	Справ: 281; 1944-1962 рр.

	Опис 3
	Справ: 40; 1944-1975 рр.

	Опис 4
	Справ: 694; 1965-1985 рр.



	Ф.Р-1191 Виконавчий комітет Скадовської районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 1767; 1923-1931, 1943-1990 рр.
	Опис 1
	Справ: 11; 1923-1931 рр.

	Опис 2
	Справ: 5; 1929-1931 рр.

	Опис 4
	Справ: 1040; 1943-1974 рр.

	Опис 5
	Справ: 55; 1943-1967 рр.

	Опис 6
	Справ: 654; 1975-1990 рр.



	Ф.Р-1193 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Херсонського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 422; 1929-1936, 1944-1959 рр.
	Опис 1
	Справ: 87; 1931-1936 рр.

	Опис 2
	Справ: 69; 1929-1935 рр.

	Опис 3
	Справ: 266; 1944-1959 рр.



	Ф.Р-1194 Новокаїрський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Новокаїри Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1925 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1925 р.



	Ф.Р-1195 Український сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Українка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-1196 Статистичне бюро Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
	Справ: 179; 1916-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 179; 1916-1922 рр.



	Ф.Р-1197 Херсонське обласне дочірнє підприємство «Херсонтурист» Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 426; 1965-1998 рр.
	Опис 1
	Справ: 426; 1965-1998 рр.
	Секретар
	Відділ подорожей та екскурсій
	Відділ туристичних установ
	Планово-економічний відділ
	Документи обласної федерації туризму
	Відділ бухгалтерського обліку та звітності



	Ф.Р-1198 Херсонське обласне міжколгоспне об'єднання з будівництва, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 824; 1960-1984 рр.
	Опис 1
	Справ: 807; 1960-1984 рр.
	Секретар
	Виробничий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації праці та заробітної плати
	Технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ промислових та підсобних господарств
	Відділ головного механіка та транспорту
	Документи головного енергетика
	Документи з техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ 
	Лабораторія економічного аналізу
	Будівельна лабораторія
	Відділ побуту та громадського харчування
	Контрольно-ревізійна група
	Профспілковий комітет
	Рада науково-технічних товариств

	Опис 2
	Справ: 17; 1966-1970 рр.



	Ф.Р-1202 Херсонське обласне управління легкої промисловості (обллегпром) Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 229; 1944-1948 рр.
	Опис 1
	Справ: 173; 1944-1948 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Документи про роботу з кадрами
	Бухгалтерія

	Опис 2
	Справ: 23; 1944-1948 рр.

	Опис 3
	Справ: 33; 1944-1948 рр.



	Ф.Р-1203 Херсонський обласний комітет профспілки працівників дошкільних установ і дитбудинків, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 50; 1945-1948 рр.
	Опис 1
	Справ: 50; 1945-1948 рр.



	Ф.Р-1204 Виконавчий комітет Лупарівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лупарівка Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 74; 1919-1924 рр.
	Опис 1
	Справ: 74; 1919-1924 рр.



	Ф.Р-1205 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 241; 1920-1923, 1945-1969 рр.
	Опис 1
	Справ: 30; 1920-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 211; 1945-1969 рр.



	Ф.Р-1206 Юхимівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Юхимівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 10; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-1207 Відділ внутрішньої торгівлі Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 14; 1924-1927 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1924-1927 рр.



	Ф.Р-1208 Херсонське управління підготовки та постачання робочої сили Наркомату праці УСРР, м. Херсон УСРР
	Справ: 4; 1930-1931 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1930-1931 рр.



	Ф.Р-1209 Херсонський державний шкіряний завод № 6 Одеського шкіртресту, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 34; 1922 р.
	Опис 1
	Справ: 34; 1922 р.



	Ф.Р-1210 Херсонський універсальний магазин Українського відділення Всесоюзного державного об'єднання з постачання та збуту шкіри («Союзшкірпостачзбут»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 8; 1933-1935 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1933-1935 рр.



	Ф.Р-1211 Балтазарівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Балтазарівка Дніпровського повіту Таврійської губернії
	Справ: 1; 1918 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1918 р.



	Ф.Р-1212 Рада Дніпровського повітового земельного комітету, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії
	Справ: 1; 1918 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1918 р.



	Ф.Р-1213 Сільськогосподарський технікум захисту рослин «Комунар» Наркомату освіти УСРР, с. Юрицине Генічеського району УСРР
	Справ: 4; 1926-1930 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1926-1930 рр.



	Ф.Р-1214 Виборчі комісії по виборах до місцевих рад депутатів трудящих по Херсонській області (ОАФ)
	Справ: 693; 1947-1965 рр.
	Опис 1
	Справ: 475; 1947-1963 рр.

	Опис 2
	Справ: 30; 1961 р.

	Опис 3
	Справ: 31; 1950-1958 рр.

	Опис 5
	Справ: 57; 1947-1959 рр.

	Опис 6
	Справ: 89; 1959-1960 рр.

	Опис 7
	Справ: 8; 1961-1965 рр.



	Ф.Р-1215 Балабай Олександр Петрович (1912-1988), учасник партизанського руху, партійний працівник, краєзнавець
	Справ: 104; 1935-1972 рр.
	Опис 1
	Справ: 104; 1935-1972 рр.



	Ф.Р-1218 Високопільський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської губернії
	Справ: 5; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1922-1923 рр.

	Опис 2
	Справ: 2; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-1220 Цюрупинська районна малярійна станція Миколаївського обласного відділу охорони здоров'я, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 6; 1937-1941 рр.
	Опис 1
	Справ: 6; 1937-1941 рр.



	Ф.Р-1222 Станіславське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Станіслав Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1920-1921 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1920-1921 рр.



	Ф.Р-1223 Редакція газети «Червона Зірка» Одеського обкому КП(б) України і Херсонського міськкому КП(б) України, м. Херсон Одеської області
	Справ: 25; 1933 р.
	Опис 1
	Справ: 25; 1933 р.



	Ф.Р-1225 Херсонська телефонна мережа управління Чорноморського округу народного зв'язку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 1; 1924-1925 рр.



	Ф.Р-1226 Народний суд 30-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1919 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1919 р.



	Ф.Р-1227 Відділ зв'язку Херсонського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 10; 1920-1922 рр.
	Опис 1
	Справ: 10; 1920-1922 рр.



	Ф.Р-1229 Скадовське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 8; 1921-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 8; 1921-1923 рр.



	Ф.Р-1230 Голопристанське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 4; 1923-1925 рр.
	Опис 1
	Справ: 4; 1923-1925 рр.



	Ф.Р-1231 Горностаївське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 6; 1923 р.
	Опис 1
	Справ: 6; 1923 р.



	Ф.Р-1232 Фінансовий відділ Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 8; 1922-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 7; 1922-1923 рр.



	Ф.Р-1233 Фортуси 
	Справ: 94, 1876-1978 рр.
	Опис 1 М. Фортус
	Справ: 68, 1876-1978 рр.

	Опис 2 М. О. Фортус (П. Міф)
	Справ: 11; 1917-1978 рр.

	Опис 3 Є. Л. Фаєрман
	Справ: 14; 1933-1957 рр.



	Ф.Р-1234 Херсонський обласний комітет профспілки працівників лісової, паперової і деревообробної промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 235; 1968-1983 рр.
	Опис 1
	Справ: 235; 1968-1983 рр.



	Ф.Р-1235 Херсонський обласний комітет профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 328; 1967-1980 рр.
	Опис 1
	Справ: 328; 1967-1980 рр.



	Ф.Р-1236 Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994), вчений-аграрій, почесний громадянин м. Херсон
	Справ: 62; 1930-1990 рр.
	Опис 1
	Справ: 62; 1930-1990 рр.



	Ф.Р-1238 Малолепетиський волосний комітет самооборони, с. Мала Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 1; 1921 р. 
	Опис 1
	Справ: 1; 1921 р. 



	Ф.Р-1239 Великолепетиський районний комітет профспілки працівників політпросвітніх установ, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області
	Справ: 1; 1941 р.
	Опис 1
	Справ: 1; 1941 р.



	Ф.Р-1240 Архангельський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Архангельське Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 25; 1920-1923 рр.
	Опис 1
	Справ: 25; 1920-1923 рр.



	Ф.Р-1241 Херсонська збутова база Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 133; 1930-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 133; 1930-1939 рр.



	Ф.Р-1242 Цюрупинська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 49; 1931-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 49; 1931-1939 рр.



	Ф.Р-1243 Великолепетиська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Миколаївської області
	Справ: 14; 1938-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 14; 1938-1939 рр.



	Ф.Р-1244 Голопристанська районна заготівельна контора Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області
	Справ: 3; 1935-1938 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1935-1938 рр.



	Ф.Р-1245 Херсонський магазин з роздрібної торгівлі плодоовочами Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 3; 1938-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1938-1939 рр.



	Ф.Р-1246 Автобаза Миколаївської обласної контори по заготівлі плодів і овочів («Заготплодоовоч»), м. Херсон Миколаївської області 
	Справ: 9; 1938-1939 рр.
	Опис 1
	Справ: 9; 1938-1939 рр.



	Ф.Р-1248 Херсонська окружна контора Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1930 р.
	Опис 1
	Справ: 2; 1930 р.



	Ф.Р-1249 Херсонський плодоовочевий комбінат Всеукраїнського об'єднання по заготівлі плодів і овочів («Укрзаготплодоовоч»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 3; 1931-1932 рр.
	Опис 1
	Справ: 3; 1931-1932 рр.



	Ф.Р-1250 Херсонська обласна контора по заготівлі м'ясо-молочних продуктів «М'ясомолзбут» Українського тресту по заготівлі м'ясо-молочних продуктів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 87; 1944-1948 рр.
	Опис 1
	Справ: 87; 1944-1948 рр.
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